




X









OBRAS INEDITAS
D E

DtJARTE RIBEIRO DE MACEDOjj
Vesembargador dos Aggravos da Casa da

Supplicagoo , Cava!hire Professo da
Qrdetn de Christo^ e Concelheiro

da Fazenda do Senher Ret
D. Affonso Sexte.

DEDICADAS
AO MUITO ALTO, E FODEROSQ

SENHOR

DOM JOAO VI.

REI DOS REINOS-UNIDOS DE
PORTUGAL, fitUZIL.-E

ALGARVES.
. FOR

ANTONIO LOURENqO CAMINHA,
Professor Regio de Rhetorica , e Poetica , $

CayalUiro da Real €rdem de Sant-la^o

L I S B O A:
NA 1MPRESSXO REGlA. Arao 18x7 j

Cem licen$om „



?Nao ereas c\itt perdido os Deoses tenhao

'De teus illustres fcitos a memoria
,

j4ntes dacjui a vante hlrao crescendo

A fama* e Nome tcu com eterna gloria*

Ulyssea do divino Homero por

Gon^ulo Feres. Canto l«



SENHOE,

O Dintumo silencio que o meio~
nho estampido das inimigas armas
pozerao as Artes e Sciencias ( i

)

nesta illustre Capital ( digno hergo
de V. M.)

5 e por consequencm
em todos^ estes Reims , e seus vas-
tos Dominios

, motivdrao immude-
cer a minha voz balbucnnte

, e tfa
mida , rouh&ndo*me a gloria a su-

O) Silere leges inter arma ; as Leis st
cajfo cntre * atrondo das ormas. Cicese.

A 2,



%lime^e incompafwvelgloria decdm
sagrar a V. M. o eostumado fru*
cto cle mens trabalhos^ efadigas lit~

terarias , sempre protegidos , e ant"

parados sempre por V* M* ( I )

,

digno imitador de seus claros As*
€evidentes , os quaes prezando em
mats do que o oiro , e o diamante ,

segundo as sagradas Let ras ( 2 ) a
Sabederia , hao so derdo principio

&o descobrimento das Costas de Afru
ca ( 3 ) , como as da Asia , e Ame-
rica , com valor mats do que hu-

mane
,
plantando em tao remotos cli«

m'as a Religiao Santa , vendo por

este modo trocadas as profanas Mes-
quitas em Templos Sagrados , onde

abatidos os• infantes Ritos de Ma*

( \ ") Todo Monarcha que conhece a sua

gloria
5 sabe quaiite the resuit a da protecqai

Jos Sablos , a quern anima
f

e protege, Ga-
ganeli T. i. Carta \i.

( 2 ) Melius est Sapient, quam aur. Solom.

( 3) Akide-se as emprezas do $Cnkor In-

fante p« Henrique



famede , se passou a adorar o Dec&
Trim. Os quaes , torno a repetir >

que prezando mats que o oiro , e a
diamante a immortal Sciencia , iri-

girao famosas XJniversidades no seu

Reino (bercos das Artes , e Scien~

cias)^ fazendo que as Napes mais
cultas da Europa tirassem del/as

fieis tresladot para a erecfdo deou-
tras ( i )

.

E se a prudente escolha, ainda
de hum mediocre Mecenas , tern sU
do muitas vezes capaz de transmit-
tir d posteridade a producgao litte*

raria de hum laborioso Escriptor- \
que fard a de hum Principe Sabio f

e por todos os titulos amavel , com
es brilhantes dotes de hum Angus-
to , a quern Virgilio immortalizou
em seus versos i De hum Principe,

( I ) Ahtde-se ao Chefe de Obr<t dos Re*
g'os Estfitiftes da Universidade de Cohiibra

,

tra$ados pelo Senher JLei D.Josc, e sen say

-



que ahrazado do mats honroso , e

glorioso fogo , teve em poco os perU
gos , e borrascas do contrapostoOca

ceano , e qual outro impdvido , e im<*

inertal Gama
%
venceria os mais so-

berbos Adamastores que Ihe obstas-

$em , e as mats cruets Sirtes , e Ca-
rtbides , com® o General Troyana

,

so por salvar a T*atria , e aos sens

fieis Vassalios ( antes dignos de se-

rem fhamados filhos ) do rigor bar-

faaro do inirnigo commum.
Porem* Serenissimo Senhor^ que

tintas
P

e que pinsfis serao capazes

de formali&ar o triste , e luctuosa

quadro daquelle sempre memoravel
{Via (dia mandado pela Erovidencia)

quando V. M. deixando a saudosa

Patria , se not auzentou dos lacri-

tnosos olhos ? Que divina eloquencia

se ncio precisa para este desempe**

who*, que sublimegenio
,
que profun^

didade de talentos !

Filha doforte huso , tnclita Lu-
fttania }

eu me parece ouv'^te aindu



sttffocada em copiosas lagrimas as^
sim dizeres !

c< Possivel he , oh Ceo ! que ver

„ consintas esta tua Nacao atro-

„ pelada y e invadida das inimigas

„ armas ? Faltou ella por acaso d

3, observanda dos preceitas da tua,

,, Lei Santa «? Manchou as sacrile**

„ gas maos na incruenta victima}

j, Profanou os teus Altares ? Naa:

,, yW «tt invicta Rei D. Affopso , ^
2#?;k tuprometteste eterna pro*

tecfdo contra asJnimigas Iangas

Mahometanas} Desempenhada se

nao vio esta promessa
,
quando

vimos maneatados ao Carro do,

Triunfo a cinco Reis Agarenos ?

ii juncados os zampos de infinda

„ Mourama? e os riostintos doin-

„ fido sanguel
" JN& j*^ w. Lusos\ os que /<v

„ Wr& o Estandarte da fe ate ao

5, hergo onde nasce o dia ? Seus in*

n clitos Heroes nao fordo os que tor-

„ ndrm o QentilismQ em fieis jilbos



5, da Igreja ? Como agora p&Js con*

v sentes
,
que rohado Ihe seja dos

seus olhos ao sen amavel Princi*w
n pe , sustentdculo , e columna de

„ tua Lei Sagrada ? ficando nds,

v sem Pat , sem Valedor ? mas que

2,
mortal^ 6 increado Ente

f
sonhir

3) s'atreve\teus accukosjuizos , tsur

yi Deeret os ? O abysmo dos noisos

v Misterios , o denso , e espesso veo

3 ,
que os cokre , semprc serao veda*

„ dos ao juizo humam\„
Assim dizia Lysia constemada

,

quando vio a V. M. apartar-se de

seus chorosos olhos. Tanto. he certo
,

que o bem que se gosa so perfeita-

mente se conhecs na sua privacao.

Nao foi por certo desigual o sen*

timento de V. M, d vista do luctuo~

so estado em que via ficar a cons~

ternada 1?atria. J$ao experimenta a
carmhosa mat mais affile^ao , quan^
do ve arrancar-lhe os tenros filhi-

nbos dos seus braces , do que V.Mv

txpmmentQii , quando se iti0 okri*



gado para sahar a Nacao do bar-

baro rigor , em deixar a sens fieis

Vassallos , a quern V. M. ama coma

a proprios filkos.

Mas jd V. M. chega d Capital

do novo Mundo* Nao ha vozes que

expliquem o prazer^ e alvorofo da-

quelles Pdvos , se ate entao infeli-

zes
,

por nao gozarem da vista de

V. M. y boje tres, e quatro vezes

venturosos com a sua magestosa

presenfa. Nao cabendo4he o prazer
em seus peitos , Ikes trasborda nos

semblantes , e nas expressoes. *' Al-

guma vez no Mundo , diziao , a
desgrafa nos havia de tornarfe*

lizes com a vinda do nosso ama-
vel Principe* Quernpoderajamais
temer a desventura, escudado de

seu forte , e treplicado Escude ?

Corramos de tropel aos Sacros

Templos, e alii ante o Deos Eter-

no , rendamos nossos Cultos , e

p cantemos mil Hymnos de jubifa 9

y e
<fe

reconhmmento.

»

•

v'
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Disse* Religiac> Santa , tu so he

que hes o unico arrimo da Virtude
%

e tgualmente o ultimo refugio da hum,

manidade ! Tu foste a que consolas-

te , e forneceste & amavel' corafao
do nosso Augusio Principe. Tu fos-
te o fixo norte , aonde elle fitou os

sens ternos olhos
, para o desempe*

who dos deveres do Throno ! Nesta
longa , e remold estancia de conti-

nuo Ihe lemhrao seus fieis Vassal-
ios ; daqui Ihe ministra todos os

meios para a sua subsistenciafeliz.

Bern d maneira de Augusto , assen-~

ta ter perdido o dia em que nao dis*

fenda beneficios. Sao as Acfoes de

V. M. hum livro aberto
,

que seus

fieis Vassallos tem diante dos olhos
,

Qnde de contino aprendem a ser be-

nefices e caritativos com o pobre , e

com o indigents Os discursos de

V. M. sao do numero daquellas pes-

sas de eloquencia
>

onde atravez de

huma nobre etica , brilhao ospensa-

mentos nobres e sublimes
>

os prin«



cipios Inminosos , e humas certas

miudezis de Moral
,

que entfe as

viaos habeis sempre se reputdrao

por cbefe de ohra. Discursos cbeios

daquelle ardor , e viveza de elo-

quencia
,

que constituent a lingya*

gem da convicfao, e do sentimento*

Retirado da sua Capital , e em*
brenhado no corafao de huma espes*

sura
,
passava Salomao as boras va~

gas do seu Magestoso exercicio \ e

for meio de huma analyse Philoso-

fiea do que via , tra^ava na sua al-

ma sabios discursos
,
que Ihe dicta-

tiao as arveres , e as plantas, Nes*
te innocente retiro

5
dizia este gran*

de Principe
,

que com Deos apren*

dia os conselhos mats importantes
para o feliz governo de sua Monar-
chia, Elle sabia perfeitamente que

as luzes precisas para o conheci-

mento da Virtude estavdo sdmente
em Deos j e por isso dizia que Deos
queria

,
que quando Ihe rogassemos

#lguma cousa , Ibe haviamos defal-



far com o corafao , e com as entra*

vhas. Olhando para as crystalinas

fontes
5

e ekvadas montanhas , e

corpohntos, e cepados cedros, apren~

dta a alevantar a mente ao Author
de tantas maravilhas

,
que de na-

da , e so com sua imperiosa voz %

pode fazer surgir a espantosa Ma-
china do universo , para feliz mora*
da dos mortaes. Tanto sublima Deos
a natureza humana

y
quando a guia,

e couduz a Luz Divina ! Para con-

summar oquadro destegrande Mes-
tre da arte de retnar , basta profe-

rir o seu Nome. Todos oj seus Vas-

sallos o amauao , e hum so nao hou*

ve que oamasse, sem que fosse deU

le igualmente amado. A Bondade ,

e Magestade Real , tinhae nascida

com elle de maos dadas. A Natu-
reza Ihe deo o que produz o estu-

do , e a virtude nos mais homens.

O maior estudo dos Philosofos

he o saberem triunfar de suas pat-

xoes , uencendo-se a si mesmos. $a~



lomao nao aprendeo se nao a seguir*

se a si proprio , e toda a sua filth

sophia , cuidado , e desvelo nao era

se nao executar o que a just?fa e a

rectiddo. Ihe dictavao* Jpezar da

amizade que tinha a muitos Prin-

cipes do Mundo y nao o estorvava a

que tinha a todos os sens Vassal-

los nobres , e plebeos , e aos mesmos

escramos do seu Palacio , e por esta

causa dizia :
4t Que as paixoes en*

cadeadas , e prezas ao coracao

humano pela Eterna Sabedoria
,

erao como Hoes rompenUs atados

ao carro do triunfo do vencedor.

triunfo destes he o mator &s*

pectaculo da naiureza humana.

Ellas erao puras quando sahtrao

das mdos do Creador
,
porem o

„ fogo infernal foi quern as trans*

;, tornou", ha seis mil annos que o

„ maldura^ e esta afonte das nos-

, ?
sas desgracas. O nosso espirit

o

,, enviado do Ceo , nestes ente's in-

„ feriores , nesta casa de corrupti-



•

5J velbarro, he nosdado, comoda*
3 , diva cclleste

i para bem usarmos
„ delhj porem nds o deturpam&s

f

n se nao recorremos ao conforto do
3> Ceo.„

Assimfallava esiegrande Prin*
ape. A adulacao

, e a lisonja faU
samente escreverao por Epitafio so*
bre

^
o Sepulcro de hnm presumido

Pbilosofo , o que a verdade escreyeo
sobre o berco deste Principe. Sua
bondade naturalfinalmente , trans-
formada pela grafa (seja»me licit

o

assim explicar ) em huma bondade
sobrenatural^ fez milagres sem- ex-
empto para conforto dos desgraea*
dos. O seu governo foi huma cadea
successha de prosperidades. Na
carreira daquelles doiradcs dias nao
gemeo a pobreza agrilhoada , e a
pttblica calamidade esteve com as
maos prezas. Elk achou o occulta
segredo de suspender as iagrimas do
desvalido. Este he o caracter do
Principe recto

}
que sempre Jem &



sen favor os saffragios da posterU

dade e o sello da veneracao piiblicu.

Mas quern nao conhece ; 6 Rei

excelso , ser es;e esbofo que eu

fa co dos preciosos dias deste gran-

de Soberano , huma viva pintu*

ra\ donde eu estou tirando as tin-

tas
,
para formalizar o quadro do

feliz Governo quando V. M. nesta

saudosa Capital nos governava, mais

com amor de Pai
,
que de Sobera-

no ? Quern ignora que V. M. he hum
fiel imttador dos mais heroicos Rets

que tern ennobrecido a face da
terra ? que sem que Ihe seja pre-

ciso modilos estrangeiros , sabeimi-

tar os felizes Reinados de hum 8e«

nhor Rei D.Diniz, IX Duarte
3 ZX

Manoel , e D. Joao II. Govemos',,

para os quaes sdofracas as eloquen-
j

cias dos Qsorics , e dos Teives.

He a Historia Nacional hum
thesoiro , onde V. M. a toda a hora

se enriquece detudo quanta hegran~

de e heroico. Tanto he certa
3
que &



txplendor da Virtude deslumbrd tfc
da a gloria humana

, ainda quenao
procure brilhar nds olhos dos ho-
rnens

, e que quern, nasce sent esta
3

carect davalentia de ammo. He est

e

hum como Anjy immortal que entra
na alma dos Heroes no calor das ba*
talhas

, chamma sublime que abra-
za em honroso fogo o cora^do do
Guerreiro , e o incita , e obriga a
obrar acfoes eternas, dignas da Pa~
tria

s e do seu Rei.

Aqui hepots , onde V. M. apren-
deo

,
que or Reis sdo feitos nao so

para wandar , como tambem pa-
ra p6r em prdtica as grandes ac-
foes. Que os Reis morrern^ porem
estes que sempre vivem , e que sa&
a alma dos Estados. Que as Vir*
tudes sao hereditarias na sua illus*

ire Familia , que em todas as ida~
des deo Heroes ao Muvdo

, cujas ac-

foes ainda hoje as qvatro partes da
Globo repetem com jzlbilo e prazer.

Mas Qnde
} Real Senhor

}
me



fit arrebatado o impulso da minh&
fantazia \ Em que vasto , e espan*
toso Occeano me hia agora engolfaiu
do j esquecido das Leis de huma De-
dicatoria ? Mas cotno poderia immu-
decer , e deixar em silencio os de*
veres de vtrdadeiro Escriptor

, sen-
do esfe o que com imperiosa aleada
peza , e avalia o merecimemo dos
Rets , dos Conquistadores , e final-
merite dos mesmos Secuks ? Todof
sabem

,
que V. M. sem desprezo das

Artes encantadoras
, e agradaveis

,

se tern dado as ScienciaTprofundas
e solidas. Todos sabem

,
que sao el-

las , e a Piedadc santa , as que Ibe
ministrap os dtctames defetidtar os
seus Jzeis Vassalhs. Que fordo el-

las as que logo dos tenros amtos
quern dispoz o twbre Coracdo

, e
Real Espirito de K M. para ser
a gloria do Throno , a felicidade da
Nafao, efinalmmte a houra

y
e cre-

dito da bufiianidade.

A' vista pois de tao fortes , c



:§W$ta#tes motivos , deixaria eu de

cmsagrar a V. M. os mtus traba*

thos tilerarios^ e as nohres Produc-
coes daquelies illustres Portugueses
que tanto enobrecerav a Patria , e

mo Mundo todo com seus scientificos

Escritos ? Deixm V. M. por acaso

de ser o esteio das letras , e o He-
lenas dos que as amdo , dos que as
cultivfw ? Nao he das letras que

V* M. possue
,
que se defiva a fon-

te , e origem de nos amar como a
carinhososfilhos ? Quaritasfamilia'S

desvalidas pe/a ausencia de V* M.
nao tern feito transportat para e
sua Cartel A quantas nao temsoc-
c&rrido com mao Alexandrine nesta
mesma Capital} Eu seria feaments
ingraio aos olhos do Mundo , e da
mesma Rel/giao Santa , e ate incen-

tiveI aos Ceos
,

que de contino cho-» mil bens sobre os mortaes , se

puhUcamenie o nao confessasse.

Por esta c<?u$a pois , se eu ten-

id sempre aehado -em V* M. hum



tao benigno acothimento
, mo conti-

nuasse a offertar* Ihe o fructo de
minhas fadigas literarias , o Mun-
do me taxaria de ingrato , e hcen-
sheI. He V. M. , e depots toda a,

NafSo illustrada , a que sake pe*
zar

, e prezar o valor dos subter*
rados Escriptos dos nossos bons An*
*%£* 3

que tanto com seus talentos
enobrechda^Seculo em que exist irao.

~ Os antigos Gregos e Romano*
nao sepejavio defazer reviver ntui-
tos versos da sua aniigaBarbarie

,

so porque estes contavao *muitos cen*
tanares de annos.

E se a antiguidade
i ainda que

larbara
, p&de ter tanto valor , e

estima entre estes dots Jmperios tdo
ill^strados

,
quaI sera a\qUe deve-

mos fazer dos bons Escriptos dos
nossos sabios e antigos Portugue-
zes? He a Antiguidade, dizogran-
de IX Rodrigo da Cunha

, o estudo
mats, digno dos bomens de letras.
A Real Academia das Sciences nos

B 2.



1

*

tern dado hem iotvbincentes proms
desta verdade

,
fazendo sahir das

trevas da antiguidade preciosos Mo-
nument os

,
que a mao do tempo su-

terrava no vaso do esqueriynento.

Os Portugueses amantes da nossa

Unguagem {bem capaz de toda , e

qualquer empreza literaria
,
por ar*

dua , e sublime que seja ) jicariao

privados destes inmpreckweis thesoi-

ros , st ella os nao tivessepublic ado*

Imitador pots de hum tao n&-

bre exemplo
,
penetraio do mais-pu*

ro , e cordial affecta , consagro a

jr. M. este presente EscripU , des-

€onhecido at£ agora nao so do Au~

^ihor da Bibliotbcca huskana , e sa*»

bios do Reino , como ainda dos mais

famasos Escavadores das Antigsti-

dades Nacionaes. V. JVL perdoard

a tcnuidade da minha offerta.

De V. MAGESTADE
O mais hurailde, reverence, c

fiel Vassallo

*Antoni$ Lourenco Caminha*



VIDA DESTE AUTHOR,

Extrahida da Biblioteca Lusitana
de Diogo Barhosa Machado*

D Uarte Ribeiro de Macedo nas-^

eeo na Villa doCadaval doPatriar-

chado de Lisboa , e na Igreja Ma-
triz , dedicada a Conceijao de Ma-
kia Santissima recebeo a Graja
Baptismal de 10 de Fevereiro de
1618, sendofilhode Fernando Duar-
te , e de D. Maria de Abreu A
natureza benefica o ornou de enge-

nho agudo , e entendimento claro

para brevemente penetrar as Scien-

cias severas, como forao aPhiloso-

fia , 'era que recebeo o grao de Mes-
tre na Universidade de Evora , a
ua de Coimbra , o de Bachard no*



Pireito Cesareo. Depois de servir
com igual rectidao

,
que affabilida-

de, os Lugares de Juiz deFora da
Cidade de Elvas , e Corregedor da
Torre de Moncorvo , foi Senador
na Rela<jao do Porto, donde pas-
sou a Casa da Supplicate a 12 de
Junho de 1666 , e a Deserabargador
dos Aggravos a 11 de Fevereiro
de 1668, O seu profundo talento
cultivado com a ligao da Historia
Sagrada e profana j e nas maximas
dos mais celebres Politicos , o ha-
bilitou para ser Secrerario da Em-
baixada

, que a Magestade Chris-
tianissima de Luiz XlV. mandou
dar o Serenissimo Monarcha D. Af-
fonso VI. por D. Joao da Costa,
primeiro Conde de Soure , chegan-
do a Corte de Paris a 4 de Junho
de 165*9. Restituido aLisboa em 13
de Novembro de 1660 , foi elleita

Enviado ordinario a Franga , onde
no primeiro de Marfo de 1668 foi

recehido na sua grande Capital com

h



1H

particulates significances de alvoro-

£o
,

pelas saudosas memorias que
nella^se conservavao da sua natural

beneficencia, digo ,. benevolencia ,

e judiciosa conversagao. Depois de
assistir pelo largo espajo de nove
annos nesta Corte com este- Minis-
terio , era que sempre zelou com
grande vigilancia osinteresses desta

Monarchia, passou com o caracter

de Enviado Extraordinario a Corte
de Madrid , ohde desempenhou as

obriga^oes de hum perfeito Minis-
tro. Sendo mandado a exercitar o
mesrao Ministerio na Corfe de Sa-
boya , ao entrar na Cidade de AliT

cante , enfermou tao gravemente,
que conhecendo ser cbegado o ter-

rao da sua vida , recebeo com sum-
ma piedade os Sacramentos , assise

tindo-lhe em hora taoperigosa, por
Director da sua consciencia , o Pa^

dre D. Rafael Bluleau , Clerigo

Regular, Varao bem conhecido pe-

las was obras na Republica das Le«



i

-k

if

tras, ate que placidamente expirou
a 10 dejulho dei68o

5 com 62 an-
110s deidade. Foi Cavalleiro 'daOr-
dera de Chrisro, Conceiheiro da Fa-
zenda , e do Concelho de El-Rei

j

insignePoeta vulgar, elegante His-
toriador, ornado d^hum estilocla-
ro, e discreto, corao seadmiranas
suas obfas, que sendo pequenas no
corpo, sao agigantadas no espirito

com que explica os seus coneeitos

,

dos quaes os titulos se podem ver
na ja citada Obra da Bibliotheca
Lusitana

3 Tom. 1., pag. 743 , e
que nao copiamos por evitar prolix
xidade.



DISCURSO PRELIM1NAR,

QXJE SERVE COMO DE PROLOGO BES~

TA OBRA.

E M todos os tempos daMonar-
chiaLusitana forao sempre lidos os

Discursos deste grande Portuguez
como producjoes de hum Genio su-

blime , e raro.

Sobre oiraportante dosseus Dis-
cursos Poliricos

,
que agora damos

ao Publico , recolhidos da melhor
fonte original que possuio o Illus-

trissimo e Excellentissimo Marquez
de Pombal, Sebastiao Jose de Car-
valho e Mello, disse o immortal
Viei'ra o seguinte, Tom. 2., Carta
118 , ao Conde da Ericeira : "O
„segundo que pratiquei a S Ma-
„gestade fez que mandasse passar

# as Drogas da India ao Brazil , re«



II

„ferindo como nelle nasciao , e se

a , davao igualrnente , e El-Rei D.
5) Manoel as raandara arrancar sob

9 ,
pena de morte

,
para conservar a

„ India, como comeffeiro searran-
^carao todas , ficando somcnte a

5) Gengibre r da qual sedisse discre-

„ taraente, que escapara porsemet-
y1

ter pela terra dentro , como raiz

55
que he. Consistia a utilidade des-

55
te rneio , em que tendo nos no

„ Brazil as ditas Drogas, e sendo a

55
conduccao deltas tanto mais bre-

a>
ve, e maisfacil, as podiamosdar

„muito mais baratas que os Hol-

n landezes , com que os ficariamos

3 , destruindo na India. Respondeo
„ El-Rei

,
que Ihe parecia muito

5J
bem o arbitrio , e que o tivesse-

„ mos em segredo ate seu tempo pe-

3>
los embarajos com que de pre-

„sente se achava. Estando eu em
„Roma me escreveo Duarte Ribei-

3> ro de Macedfo, de Paris , tivera

3y Carta de D. Francisco de Mello ^



in

)3
na qual lhe refcria dizer a El-Rei

a , de Inglaterra, que so seu Cunha-

3, do, sem fazer guerra aos Holla n-

^dezes, os podia destruir, mas que

„ nao descobriria oraodo, nem D.

>5
Francisco, nera elle o sabiaocon-

3)
jecturar

,
que se a raim me oc»

, 5
corresse o avisasse.

"Avisei-lhe o sobredito meio,

3, e elle o representou a S. Mages-
„ tade em hum pa pel particular , no

„ qua! junrou a minha Carta , e es-

3 , ta esta tambem inserta no Regi-

3, memo do Provedor Mor da Fa-

3 ,
zenda desta Bahia, a quern S.Ma-

„ gestade encarecidamente encarre-

3,gou a planta das ditas Dragas, e

3 j ellas encommendadas com o mes-

3, mo aperto aos Vice-Reis \ e Go-
„vernadores da India, se vera tra-

3, zendo em todas as Naos planta-

3, das, e regadas, com que ja hoje

„ ha no Brazil grande niimero tie

3,arvores deCanclla, co'mo tambem
^alguraas dePimenta. E estc he c
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55
negocio, ou arbitrio que tatnbem

^tardou , mas nao se desvaneceo,
^sendo tao pouco subtil, que oen-

55
tendem aqui os Cafres , e o exer-

„citao so com a enxada na mao. y
Ate aqui , Vieira , nao menos

Theologo , e Orador insigne
,
que

Iiabil Politico , e grande entendedor

dos generos lucrativos da Monar-
chia , corao quern tinha analysado

o iyiundo com olhos philosoficos,

c scientificos. Que feliz nao seria

o nosso Reino de Portugal , e que
superioridade nao levaria a todo$

da Europa , se nos tivessemosapro-

veitado dos dictames , dos sabios,

e importantes dictames dos nossos

bons antigos ! Nelles encontraraos

tudo, sem que seja preciso mendi-
garmos instrucjoesexternas. So po-

dera negar esta verdade , ou quem
carecer da sua lifao , ou quem por

moda (que em tudo domina , co-

mo senhora. dispotiea) despreze a.

%ao Portygueza
?
e se encante com



a dos livros estrangeiros. Eu nao

acho mais neJles , do que encontro

no grande Politico , e Mestre da

Sciencia de Estado , D. Luiz da

Cunha , a quern o sempre grande

Marquez de Pombal charaava seu

Mestre. A instruojao que este gran-

de Genio fez para Marco Antonio

de Azevedo Coutinho
,

para quan-

do fosse Ministro de Estado , os

Senhores Inglezes a reputao por hum
chefe de obra

5
assim lhe chamava

Mister Billi, hum sabiolnglez que

communiquei com amizade. O Ba-

rao de Straford a traduzio para o
seu Idioma, como preciosa , e di-

gna desta canseira literaria. O que

diremos das suas Memorias , das

suas Cartas de Officios , e Familia-

res que possuo , como pedras prc-

ciosas , creadas em tao rica Mina !

Tudo finalmente que tenho colligi-

do deste raro engenho, encanta, e

surprehende. E se as Obras deste

Taro engenho produxem" este effei-



to na nossa alma , nao Ihe ficao in*
feriores as de Broxado * Taborda
Taroca

, etc. , e d' outros de quern
poderaos dizer com o Principe dos
nosses Poctas, em quem poder nao
reve a morte.

Qye nos resta pois dizer aonos-
so Leitor, e amante da nossa Lite-
rature

, senao
,
que os Escriptos des-

te grande Portuguez sao dignos de
todo o apprepo , e estima

,
ji pela

sua nobre linguagem
j ja pela im-

portance das materias que tao sa-
biamente tratou.

A^primeira idade de Portugal
nos da o exemplo da sobriedade com
que se deve viver. O Reino era tao
opulento e rico

,
que diz o Marquez

de Pombal nas suas Cartas Apblo-
geticas

,
que ministrava trigo para

muitos Reinos da Etiropa. Cuida-
va-se da Agricultura

, b nao obstan-
te o emprego das Armas, de cousa
alguma careciamos dos Reinos Es-
trangeiros.
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ODescobriraento da India (fon-

te inextinguivel de rodas as Rique-
zas) foi quern transtornou os Portu-

guezes em hum estado differente

daquelle, em que tinhao vividoseus

Pais , e Avos. Tratou se com des-

prezo a grossaria antiga. Trcca-
rao-se cs Cabides de Armas , em
pannos dearra%, e as mullas, e ca-

vallos em suraptuosas carruagens,

e coches, e d-epois disto aintroduo
£'ao de Arfes , e Sciencias que at£

alii ignoravao, os fez iguaes
5 por

nao dizer, maiores, que osmaisil-
Juminados povos da Europa. As
VirtudesMilirares tinhao entre nos
o mor grao de apprego , e estiraa.

Lancados osMahometartos dosnos-
sos Lares, huma justa ringanga das
suas atrocidades fazia licito o direi-

to da guerra , e da conquisra , e es-

ta foi a que nos levou a Africa
3

depois de sacudirmos o vergonhoso
jugo do roais duro captiveiro. ( t )

Ci> ti.st. ^e Africa^ de fc'afia", e oucibs-.

J
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Sao quasi infinites os Herdes Pot*
tuguezes que nestes tempos se assi-
gnalarao nas raais brilhantes acfoes
militares* A arteterrivel dedestruir
oshomens (failo daguerra>seaper-
feifoa, e sente, eonomePortu-
guez se escuta em todas as quatro
partes do Mundo com admirajao e
espanto, Eis-aqui huma breve, po-
rem verdadeira pintura das primei-
ras idades dos nossos bons Portu-
guezes

, que a perda de hum Mo- .

narcha depois . e de toda a Nobre-
za do Reino despenhou no raaior
abysmo de raalles, que mal pode a
penna descrever. Eis-aqui como o
ja referido Marquez de Pombal ma-
gistralmente pinta este calamitoso
tempo. "A decadencia de Portugal

„ p6de ser tomada des do tempo em
55
que este Reino veio a ser parte

a ,
dos Dominios de Hespanha. O seu

„Commercio foi taodestruido, que
„ o niimero das suas embarcagoes foi

^rebatido de mais de duzentos ga«
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glides; os sens Arsenaes; tiao ti-

„ nhao Provimentos , Artilheria
>

5,
nem Armas ; mais de duzentas pe-

5
,cas de bronze, e infi-nitas deferro,

„ forao levadas para Hespanha :

3
,houve tempo, em que se virao na

3 ,
grande Pra§a de Sevilha , nove-

5
,centas pefas, todas^marcadas com

5
,as Armas de Portugal, e forao

3
,taes os tributos dedinheiro levan-

3
,tados sobre este Reino

,
que se

„ calcula
,
que no pequeiio espa^o

„ de tempo, que vai de 1584 a i6z6,
^,a Hespanha recebeo de Portugal,
„para cima de duzentos milhoes de

,, escudos de oiro, que era naquelle

3 , tempo huraa somraa imraensa.,,

Neste estado se achava a Mc-
narchia, quando subio ao Throno
o Senhor Rei D. Joao IV. As guer-
ras que consequentemente se segui-

rao para radicar de huma vez anos-
sa independencia , atrazarlo o com-
mefcio , e a prosperidade do Rei-
no, tanto he certo ser o commercio

c



a alma, e o espirito vivificante de
huma Monarquia.

Nos seriamos felizes, e iridepen*

dentes , se adoptassemos o que os
iiossos bons Politicos nos deixarao
escripto, O citado Marquez de
Pombal instrijido nas maximas do
Governo, que elles nos dictarao,
tendo achado o Reino no estado,
em que o pinta nas suas judiciosas

Cartas, trabalhou quanto nelle es-

teve, (estiado , e illustrado pelas

grandes luzes do Senhor Rei D.Jo-
se,) na prosperidade Nacional , e
esta a causa porque o illustre Rei-
nado desre Soberano (sera diivida o
roais illustrado do seu tempo) foi

o que constituio ab Estado, huma
innabalavel base para os Seculos fu-
tures. Eu excederk os preceitos de
hum Discurso Prelirainar, se ousas-

se eraprehender huma narra§ao do
que se praticou. Quando he que a
Legisla^o se vio elevada a huma
tao grande perfeigao ? Quando he
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que as Artes , e as Sciencias , se vf«

rao cheias de hum tal explendor,

<jue faziao lembrar os Seculos dos

Teives j dos Osorios , e Andrades ?

A Poesia, esta Divina Arte, que
eterniza os Heroes credores da pos-

teridade , corao se gravasse os seus

Homes inclitos no marmore, e no
bronze, se vio coroada dos mais flo-

ridos mirtos, e ridentes loiros, De-
sejando o Bispo de Hipponia tanto

ver Roma na sua prosperidade
5 se

acaso existisse neste tempo , admi-

raria a grandeza, e a Magestade
Real, bem corao no Seculo de Au-
gusto, communicada a grandes, e

a pequenos : seria a Magestade P

torno a dizer , respeitada ; os gran-

des conhecendo ate onde chegao os

limites da sua eleva§ao, os peque-

nos amparados, e protegidos pelo

Real Poder, finalmente todos dan-

do gragas ao increado Ente, pela

felicidade em que viviao.

Oa esta prosperidade raanifes-

c z
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tada nas sabias maximas dos Eossos
bons Poliricos, nao sao impossiveis
methafysicos na pratica. Muitas
cousas tiverao por invenciveis ao
poder humano os Seculos obscures,
que os Sabios depois pozerao. era
pratica, e effeito. Ja se destruio,
desvaneceo, e finalmente dissipou
o prejuizo, de que os conheciruen-
tos universaes erao innaccessiveis
ao liraitado espafo da vida. Depois
que appareceo naRepublica dasLe-
tras a nobre Hermeneutica

, e as
Sckncias se principiarao a estudar
com methodo, e criterio, conheceo-
se que huraa vida , inda ordinaria

,

bastava para que o homem se enri-
quecesse de todos osconhecimentos
uteis, para servir o Rei, e ao Esta-
do. Todos podem ser Sabios (diz
humgrandePortuguez i), Leibnitz
faz ver a possibilidade de hum ho-
mem enciclopedico. Quintilianodiz,

.(i> Miranda EJog. do Marq. de Pombal.



queassim corao as aves de seu na-
tural possuem o dona de voar, e

outros animaes rail dons, que prati-

cao com espanto, e admirafao; as-

sira o horaem enrequecido de hum
celeste espirko que o anima, e avi-

venta , he capaz de tudo. E com
effeito de que nao he emprehende-
dora a nossa alma ? Sendo bem di-

rigida , e encaminhada desde os
tenros annos, diz Vieira? Que cou-
sa existe sobre a face da terra

,
por

ardua, e arriscada queseja, que nao
tenhao os mortaes tentado ? Esta a
causa porque disse Nante ser a al-

ma a maior maravilha do Univer-
so. Sua rectidao deixa ver a gran-
deza de seu Author, e por isso dis-

se o grande Newton que nao podia
existir Atheista

,
que Astromono

,

que Anatomko fosse,,

Ate ao Seculo XVI. corremos
emparelhados com as Nagoes raais

culras da Europa, e se alguem nos

taxar de indwctQs, respondo, que sa-
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,

biamos o que era precise , e neces-
sario aos gloriosos fins a que nos
propunhaioos , ou per raelhor me-
explicar , sabiamps ser Sabios.

Sera a expenencia. do Mundo

,

c sem os conheciraentos do Astro-
labio, descobriraos as Na£6es Es~
trangeiras , na distancia de cinco
mil leguas, a India Oriental , em-
preza

3
que os nossos avaliarao por

teraeraria, eos Estrangeirosporiou-
ca, e desacisada, ardendo em pura
inveja. Ate estes tempos foi fertil

a Monarch ia de bellos, e excelJen-
tes Escriptores , de que he irrefra-

gavel Arguraento a Biblictheca Lu-
sitana ; a entrada ruinosa neste Rei-
no de alguns espiritos sediciosos

,

fez que a nossa Litteratura decahis-
se do seu primitivo explendor. Nao
se pode Ier sem horror a obscurida-
de destes tempos, (i) A Logica,.
que se estudava para formar juizos3i

(i; Vide Deduc^ao Chronolo°ica e Ahtir
lytica

y etc.
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e raciocinios certos, era huma Ar-
te

,
que so enredava o entendiraen-

to com futalidades , ensinando in-

directaraenre a errar , e isto o que

era senao sercompletamente pedan-

te ? As Artes , e as Sciencias
,

pas-,

sarao a ser sepultadas em hum loiv-

go , e profundo lethargo.. Obscure-

ceo-se o doirado Seculo de Augus-
to. Portugal pouca differenga tinha

da Africa dos nossos uias. A Me-
dicina , esta Arte , mandada do Ceo
para conservadora da vida dos raor-

taes, era interramente desconhecida

em todos os seus ramos. A Anato-
raia , huma das suas partes tao es-

senciaes , se ignorava, e so apenas

se faziao alguns ensaios nas entra-

nhas de hum carneiro. Ignorava-se

o gyro do sangue , o systema ner-

voso, e todaS as mais funcjoes da

Machina , chefe de obra do Omni-
potente.

Ignorava-se neste tempo a Chi*

mica experimental
P
que tantas ver*



dades, tern mostrado aos nossosol&os
ate alii vedadas

-, e escondidas pelo
obscuro veo da ignorancia mais cras-
sa. Conheceo-se , em fim , ser esta
como hum faro! Iuminoso

, que
ainda de ionge com o seu explen-
dbr

, mostra aos mortaes olhos
\ a

vereda
, e estrada certa para a Na-

vegacao do insondavel pelago das
Sciencias. Ignorava-se neste cala-
mi toso tempo o pezo do ar, hoje
visivelmente demonstrado pelosoc-
corro da Peneumatica. Ignorava-se
inteiramente a eletrecidade do fo-
go, o poder absolute

5
e rapido

deste elemento, Dessipou-se como
pela raiz mil erros que grajavao a
respeito do rayo

3
e do trovao, do

phosforo, e do relampago, etc.

Ignorava-se finalmente a exis-
tencia do Vacuo, o regulado^mo^-
vimento da terra que habitamos , e
no pasmoso Relogio das Esf<Sras

,

a firmeza das brilhantes Estreilas;
o moyimento encontrado dos 'As-
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tros , as razoes mutuas do seu mo-
viraento rapido , a velocidade, e

pezo dos PJanetas. E por dizermos
tudo de huma vez abertatnenre

,

ignorava-se o uso' util dos Teles-
copios, por meio dos quaes conse-
gue o Sabio aproximar os alonga-
dos espafos dos Ceos a terra , cm
que habita, a fim de sujeirar as
suas observajoes os moviraentos do
Universo visivel, e conhecer as pro-
digiosas Obras do Creadon

A Navegagao era feita a vista

da terra , nao ousando engolfarem-
se no espantoso golfo do Occeano

,

chegando a falta de conheciraentos
nauticos a tanto, que diz o nosso
Livio Portuguez

, Joao de Barros

,

que era Proverbio popular
,
que to-

do o que montasse o Cabo de Nad

\

ou voltaria
3
ou nao. A lingua cul-

ta de Athenas, se considerava in-
teiramente innutil para o progres-
so das Artes, e Sciencias ; e a Ro-
mana se estudava por preceitos tao
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longos , e confusos
,
que ja tnais se

sabia ; chegando a existencia de

hum bom Philologo , a ser hum
impossivel absolute.

A Theologia , longe de ser de-

rivada da fonte pura das eternas

verdades , era hum aggregado de
subtilezas falsas, e de sophismas re-

diculos, filhos todos de huma me-
thafysica extravagante. A linha

,

onde deve terminar o Inrperio da
Authoridade Sagrada , e as raias

ate onde deve chegar o entendi-

inento humano , de todo se inver-

tia. A Astronomia Judiciaria (des-

credito da humanidade, e que tan-

to redicularisou a toda a Europa)

era o seu maior apoyo , da qual se

serviao como de huma verdade in-

fallivel. Neste absurdoviviamosen-

fatuados, como se as entranhas pal-

pitantes das rezes , o voo das aves

,

e os aspectos , e posifoes dos Pla-

netas, podessem influir sobre a fe-

licidade
? ou infelicidade dos mor*
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tstes. A isto se ajuntavao os dias

criticosj os annos climatericos , as

hora-s , em que os influxos celestes

,

nos erao contraries , e nocivos , as

sinas , e fados , etc.

O longo , e dilatado gyro de
hum coraeta , aterrava os povos

,

quando hoje se sabe ser o seu gyro
oval, e que para preencher o seu

gyro
?
muiros annos sera de nos it>

visivel
,
porem aproximando-se aos-

uossos olhos , se deixa ver , e admi-
rar. Os Supresticiosos com o seu

apparecimento , apadrinhavao as

suas , digamos, Profeeias, ja pu-

blicando ser infallivel a morte de
hum Principe Soberano

,
ja a de

hum Pai Coraraum do Christiams-

mo
,
quando nao passavao a asseve-

rar, ser indicio certo de grandes

tempestades , e terramotos , e de
outras mil cousas, que a escaldada

imaginafao lhe suggeria , e minis-

trava. Vieira chega a desacreditar-

se com a persuasao destes appare-
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cimentos nas suas Carta?; no qnal
se ve vetificado o que diz o grande
Quintiliano, fallando dos altos en-
gerihos

; Summi enirn sunt , homi-
nes tamen. Sao grandes, (diz die)
mas sao homens, e por consequent
cia sujeitos ao erro , e prejuizo.
Depois que o peccado eahio no
Mundo, a natureza humana ficou
infectada pelo erro. Soraente hum
judicioso criterio, he que he capaz
de arrancar da menre humana tao
arrastadas preoccupajoes.

A falra de conheciraentos scien-
tificos em muitas Artes, e Scien-
cias, fizerao aos nossos antigos pro-
ferir mil affirmativas

,
que hoje se

reputao erros palmares. Santo Agos-
tinho chegou a por por Anathema,
ao que affirrnasse a existencia de
Antipodas

,
quando hoje palmar-

raente se conhecem existir pela Na*
vegagao* e que obrigou dizer ao
nosso Vieira o seguinte: lanjarao
'os Portuguezes ferro, onde Santo
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Agostinho nao pdde chegar com o
seu vasto entendimento. A Cidade
de Deos

, que corre com o seu no-
me, e que todos os Sabios de corn-mum acordo, assentao ser apocrifa

Je cheia de rail erros alheios dehum tao grande Santo.
Porem gracas ao Ceo

, que \&
se desfez a densa nuvera que cobria
os nossos entendimentos ! Ja os ho-
mens pensao per si raesmos

, guia-
dos por solidos principios. Os co-
nhecimentos geraes se fixao , e ra-
dfcao

, a Authoridade Magistral
fenece

; passao os homens a fazer
uso da mais nobre parte de si mes-
mos, qua! he a razao; ja pensao,
discorrera, raciocinao, eanalysao-
vera a luz da evidencia, e estabele-
ceni estradas fixas de se ir dar com
a verdade ate alii occulta, e encer-
rada em sophismas falsos, e redi-
culos, apparece finalmente a belJa
Philosofia. As Artes, e Sciencias
corao ramos que dispontao deste
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solido tronco ,
gozao da substancia,

que elle lhe ministra ; o exame da

gravitacao dos corpos
, passa a set

laboriosa empreza de abalisados en-

genhos; desvanecem-se os medos
3

e terrores panicos dos mais espan-

tosos meteoros. Os raesmos quatro

Elementos sao examinados , e ana-

Jysados com exaegao. O ar se peza

pelo soccorro da Peneumatica. Cal-

culao-se as diversas vibrag6es dos
i corpos lurainosos. Os mais miudos,

e invisiveis insectos , se examinao
pelo arteficio do Microscopio. A
Fysica se-cultiva, como indispen-

savel para a Mechanica. Pelo seu

soccorro se descobrem mil verdades,

que ate aqui existiao escondidas*

Sabe-se completamente as leis da

eletricidade.

Galileo descobre nos Ceos novos

Mundos ; assevera-nos a existencia

dasLuas de Jupiter, e das suas faces,

e das de Venus. He elle quern deduz

importantes, e occultas yerdades A&



tronomicas. O Mundo ultimamen te

seadraira, e a Rainha das Scien-
cias ensina de huma vez aos ho-
raens prosrrados por terra , a ado-
rar o seu Creador. Conhecem final-

rnente que as Sciencias huinanas
nos Seculos obscuros , nao forao
mais que enganos universaes, ve-
nerados cegaraente como verdades
Mathematicas.

A justa expulsao de espiritos se-

diciosos, que tanta ruina fizeraones-

te Reino, e seus vastos Dominios,
(i) fez que as Artes , e Sciencias

,

protegidas por hum dos mais illu-

ininados Reis, de nossos dias , e
de seu Sabio, e vigilante Minisrro,
cobrassem o seu primitive explen-
dor. Eis-aqui como se explica o
nosso Padre Antonio Pereira no EJo-

(i) Quando me veni a memoria. esta
4poca, me parece. que vejo hum novo Mun-
do quando sahe do nada , e hum novo Sol
que illumina o Reino todo

5
como ferao

os Mecfjces illustrando a Europe
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gio dos Reis de Portugal: "Em
,,-lugar dos Jesuitas expulsos , forao

„ instituidos para o raesmo ensino

3> de Grammatica, Rhetorica, eFi-

^losofia Racional , os Professores

3 , Regios;„ e logo mais abaixo, e

ao mesmo respeito diz, "No anno
„de 1772 reformou a Universidade

35 de Coimbra, publicando para isso

„novos Estatutos, os quaes Estatu-

3) tos sao principalmente encami-

„ nhados, a se ensinarem nella com

3 , raelhor methodd , e com raelhor

J,gosto 5
tanto as Disciplinas maio-

„res/como as menores. E quern

„ na sua coordina^ao merece osprin-

55 cipaes gabos, he o Doutor Joao

„ Pereira Ramos, que entao era Pro-

3,curador da Coroa, e hoje de mais

„ a mais Desembargador do Pago. „
Que ha mais a dizer nesta ma-

teria
,
que n5o seja alheio do dis-

curso, que manejamos? A que sao

precisas as provas, quando a mate-

ria de sua natureza he raanifesfa-
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mente mil, e proveitosa? Por estes

motivos pois, esperamos que o* Pu-

blico sensivel , e illustrado haja de
proteger nossa fadiga Litteraria,

sempre encaminhada a enriquecer a
Najao de rams, e preciosos Monu-
mentos , nao esperando disto outro

algura galardao que o norae de fiel

patriota
;
pois vivo persuadido com

o Sabio Ganganeli ,
que hum bom

Livro , he patrimonio de todos.

i

j>
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08RAS PL MTICAS
DE

DUARTE RIBEIRO DE MACEDO.

^Nio somente se deve servir a Reli-
gitOy como tambem ao Estado, com obras
muito rnaiS) que com Dracoes.

Gatrganeii, Carta 1/

DISCURSOI.
Diz-me V. S." que esta lastimo-

so o Comraercio do Reino;
porque as nossas Mercadorias

, por
falta de valor, nao tern sahida, e
que os Estrangeiros para se paga-
rem das que rnettem no Reino, le-

vao o dinheiro. Mai he este, que
pede reraedio prompto; porque se

conrinua
, perder-se-hao as Con-

<pista§, e o Reino. M Conquistasj
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p6rque a sua conservapao , he de*.

pendente do valor dos fructos, que
neti-as se cultivaoj e se nao tern va-
lor, nao tern gasto, nem se podera
commuttar pelo infinito numero de
generos , de que os moradores del-

las necessitao : o Reino
, porque o

dinheiro he o sangue das Republi-
cas, e succede no Corpo Politico

com a falta de dinheiro , o mesmo
que succede no corpo physico com
a falta de sangue. Sem dinheiro , e
sem Commercio

, poderao viver os
homens ; mas da mesma sorte que
vivem os Indios no Brazil, e os
Negros em Africa, dos fructosrus-
tico§ , e naturaes ; mas sem Socie-
dade civil

,
que he o que os distin-

'gue das fer^s. Estes principios nao
jiecessitao de prova: passemos de
examinar a natureza do raal a dos
remedios,

Dizem os Politicos
,
que o mal

procede do luxo, e das modas in-

troduzidas no Reino , dos gastos



superfluos da Nobreza nos vestidos^

nos adornos das casas, nas carrojas,

e no excessivo numero dos creados;
e que praticando as Lei&sumptua-
rias as prohibifoes contra os gas-
tos superfluos, nao metterao osEs-
trangeiros noReino mais que o ne^
cessario, e nao sahira do Reino o
muito dinheiro, que por aquelleca-
no continuamente sahe. He muito
boa razao esta, e foi praticada em
todos os Reinos, e Republicas bem
governadas.. He doutrina derivada
das fontes de Platao, e Aristoteles,
seguida, e approvada de todos os
Authores^ e sobre que se fundarSo
varias Leis, que acharaos no Direi^
to Civil. •

A Lei Papia regulava em Ro-
ma as cores, que as Darnas hones-
tas podiao vestir, e taxava a-quarn
tidade de joyas, com que se deviao
adornar. A Lei Fabia Jimitava o
custo dos banquetes * e a Lei Femi*
lia o numero dos pratos , com pe<*

,:,
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ssa, pela transgressao , nao so *

quern convidava , mas tambem aos

convidados. A Lei Julia ordenava
,

que se nao fechassem as portas, e

as janellas das casas, em que se da-

vao os banquetes
5

para que pudes-

sem ser vistos , e examinados^ pelos

Censores, cujo Supremo Tribunal

foi creado a execugao dasLeissum-

ptuarias. He convenience, e justo
3

que se pratiquem entre n6s ; mas o

nosso mal he de qualidade
,

que

naobasta este remedio para curar-se.,

Dizem os Mercadores, que pro-

cede este mal dosexcessivosdireitos

que tem nas nossas Alfandegas as

drogas do Brazil- , e ainda as ^do

Rein'o, que os Estrangeiros levao

,

e argumentao desta sorte: Os Es-

trangeiros nao ganhao nos generos

que levao de Portugal, senao nos

que m<ktem, e hSo de pagar-se del-

l'es
i
ou em fazendas, ou em dinhei-

yo : he tambem certo
,

que levao

aquillo, em que menos perdem, e
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que levao o dinheiro

, porque per-
dera menos nelle. Com que se dk
minuissem os Direitos nas Alfan-
degas, perderiao menos nas fazendas,
e as levariao antes que o dinheiro.
Esta fazao he muito boa; porque
he certo que se os Mercadorqs per-
dem, por exemplo, vintp e cinco
por cento no dinheiro, e vinte e
quatro por cento nasfazendas, hao
de levar antes as fazendas

,
que o

dinheiro. Nao reprovo esta razSo
s

antes me parece digna de attender-
se ; mas tenho por certo

,
que nao

procede o raal deste principio, e
estes ambos remedios nao servirao
nais do que de entreter o achaque
sera ocurar: cortaremos os tron-
cos; mas como fica a raiz, ha de
produzir os mesmos effeitos.

Commummente gritao todos,
que se executem as Leis, que pro-
Jtibem a extrac?ao do dinheiro: que
se yisitem as Naos que sahem do
Reino; que se castigueiu capital*

iy!
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me&ts os culpados neste delicto -j

mas este reraedio he inutil. A ex-

periencia o tera raostrado assim , c

tambem a razao o mostra; porque

os Mercadores Estrapgeiros hao de

pagar-se em fazendas, ou era di^

nheiro, e se as fazendas nao bastao

(como provarei) hao de levar o di-

nheiro, apezar de todas as prohibi-

coes
3
diligencias, e castigos: e da«

qui nasce, que deste unico rerae-

dio, nao fajo nenhura caso.

O primeiro reraedio das Leis

sumptuarias curaria o mal
%

se o
dinheiro que noslevao fora so opa*

gamento do que nos mettera super-

iluo; mas como he certo que nao

he so do superfluo, mas do neces-

sario, nSo sao aquellas Leis o re-

medlo do mal, alem de que : Que
Leis destas veraos observadas ? Se

a vaidades dos homens se ciirara,

facil execujao teriao aquellas Leis;

mas como he quasi impossivel aquei-

la execugao, esta he a razao porque
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Tiberio noSenado reprovava. a pu-
blicajao das Leis, que so serviao

de descubrir a impotencia das Leis

contra aquelle vicio de muitos an-

nos introduzido , como refere Ta-
cito.

O segundo remedio de diminuir

os Direitos nas Alfandegas, e opre-

£o das drogas do Brazil , curaria o

mal, se ellas fossera bastantes
,
pa-

ra pagar aos Estrangeiros o pre-

jo de todas fazendas ,, que recebe-

mos delles; como por exemplo: se

recebernos oito milhoes, e remos
so quatro que dar era troco, neces-

sariamente havemos de pagar ores-

to em dinheiro.. Nao he com tudo
para desprezar este meio

,
por duas

razoes: primeira
,
porque se os Es-

trangeiros perdem mais * em levar

fazendas, do que era levar dinheiro

(como affirmao os homens de Ne~
gocio) Ievao menos em dinheiro >

tudo o que levarem de mais em fa-

zendas , e drogas. A segunda razao

1



I

(8)
he, porque a falta do consummo
dos nossps afucares nao precede
da carestia delles somente, mas das
Fdbricas que os Inglezes , HoIIan-
dezes, e Francezes, tern nas Ilhas
da America, e a dirainui§ao dos
pregos dos nossos, junta com a sua
bondade, Hies facilitava a sahida,
sendo o seu inferior, e qustozo; e
por esta razao ouvi a muitos Es-
trangeiros

,
que por facilitarem a

gasto dos seus ajucares , os mistu-
ravao com os nossos..
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CAPITULO I.

Qual he a causa da sahida do di~»

nheiro do Reino.

OCommercio se faz , ou por
permutajao, ou por compra

,

e venda , rrocando fazendas , e fru-

ctos por fructos , e fazendas , on
pagando a dinbeiro. Deste princi-

pio sabido em Direito, se seguem
tresestados deCommercio; primei-

ro, rico; segundo, mediocre; ter-

ceiro, pobre. O rico, he quando
hum Reino rem mais fazendas que
dar, de que os outros necessitao,.

do que tern necessidade de receber;

porque pelo valor em que excedem
as fazendas, e fructos, que da as

que ha de receber, necessariamente
recebe dinheiro. O mediocre, he
quando tem fazendas y e fructos.

iti:

'

j
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que dar em igual valor aos que re*

cebe ; Porque nem se empobrece
dando dinheiro , nera se enriquece

recebendo-o. O pobre, he quando
necessita de raais fazendas , e fru-

ctos, do que tern para dar
;
porque

necessariamente paga o excesso do
dinheiro.

Nos estamos neste terceiro estar

do de Commereio , e esta he a uni-

ca causa, porque os Estrangeiros

tirao o dinheiro do Reino: elles o
confessao assim* O Marquez Dura-

zo, Presidente deGenova, era Paris

me disse
,

que o seu Commereio
com Portugal se perdia

;
porque

,

raettendo em sedas, papel, eou-
tros generos , muita fazenda , tirar

vao em ajucares , tabacos , era

maior quantidade do que podiao

gastar: donde se seguia
3

terem os

armazens cheios destes generos , e

se vendiao em Geneva a mais baixo

prejo, do que em Portugal; o que

os obrigava a leyar dinheiro com
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lisco de Hies ser tornado pelas nos-
sas prohibifoes.

Os Inglezes s6 era tres generos,
baetas, pannos, e meas de seda,
e la , deixando outros de menos
conta, mettem iioReinohumasom-
ma inestimavel. So em meas de
seda

5
me disse hum Inglez pratico,

que gastava Portugal oitenta mil
pares

,
que a quatro cruzados cada

par , fazem trezentos e vinte rail

cruzados.

O que tirao do Reino sao azei-

tes, que tambem levao de Italia,

e sal, suppostoque do deFranfa se
servem para o uso das cozinhas , e
mezas : fructa de espinho , agucar
ainda que com pouca conta

, pelo
muito que fabricao nas suas Colo-
nias da America : tabacos, com a
mesma pouca conta

, porque o cul-
tivao nas mesmas Colon ias : pao
Brazil

3
e outras cousas de menos

considera$:ao. Dizem que tudo o
que tirao, lhes naopaga duas partes

;$
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$0 valor do que mettem : e daqui
se segue

,
que nao sahe Nao Ingle-

za do Porto de Lisboa
3 sem levar

grande somraa de dinheiro.

Os Francezes mettem grande
iiiimero de tafetas, estoffos de seda

5

e la. Samersao he huraa Ilha junto
& Rochella , onde se fabricao sar-

ges , e estamenhas ; vivendo deste

trabalho mais de dez mil pessoas:

e toda a sua extracjao he para Por-
tugal : chap6os , e fitas de toda a
sorte , em quantidade incrivel , e
chega isto a tanto, que ate aos nos-

sos alfayates/ e japateiros, tirao

o sustento, mandando gapatos, ves-

tidos feitos , telizes , botas , e ate

saltos decapatos. Naofallo dehum
grande numero de bagatellas , de
que nao he o menor , as obras de
p£dras falsas , cabelleiras , relogios,

caixas, espelhos, etc.

Tirao de Portugal pao Brazil

,

afucar , tabaco , com a mesm-a

poucaconta que oslngkzes: algum
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azeite; porque tem niuito em Lan-
guedoc, e Provenca: las, particu-
larmente depois da guerra com Cas-
tella

, e outras cousas de raenos con-
ta

,
como sao fructas de espinho

cheiros
, madeiras do Brazil , doces

da Ilha da Madeira , marfim , cu-
magre: e tambem heboadroga pa.
ra outras partes. Elles mesmos di-
zem

, que tirao algumas cousas
roais por necessidade

, que por in-
teresse

, nao ]hes sendo possivel le-
var tudo era dinheiro; e me consta
que nao vera embaPrcacao, nem se
retira Francez de Lisboa , sem tra-
zer a maior parte do seu cabedal
era dinheiro. Ha poucos mezes, que
deserabarcou hum na Rochella,
e levando aAlfandega algumas cai-
xas de agucar , de huma dellas ti-
rou

, a vista de todos os Officiaes
vinte mil cruzados em dinheiro.'
HoIIanda, Suecia , e Hamburgo
mettera em dinheiro, todas as cou-
sas necessarias para a fabrica das
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Ndos, corao saopolvora, ballas;

ferro, cobre, bronze, artilheria, e

todas as obras de arame. Hollanda

introduz grande quantidade de sar-

ges, estanienhas, duquezas, parti-

cularraente grans, e o quemaislas-

tima, as drogas da India: tambem

da sua mao nos vera huma grande

quantidade d^ obras de madeira,

corao sao, armarios, e toucadores,

as armajoes de Flandres, e as piri-

turas, e outros comrauns adornos

das casas. De cousas que seryera

para sustento , nos mettem queijos,

manteigas , e arroz, etc. e os Fran-

cezes, e Inglezes, bacalhao; e nos

annos esteriles nos vera de Franca ,

huma grande somma de trigo, e

cevada.

A Hamburgo temos que pagar

com sal
,

que he o fructo que lhe

daraos de melhor conta , a^ucar,

tabaco, e fructa de espinho ; a Hol-

landa pagamos tambem com sal,

drogas do Brazil, e guraagres, azei-
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tes, eestesannos, levara6 alguns
vinhos do Porto, e outras cousas de
menos conta. A Flandres pagamos
com alguma pedraria

,
que para

Anvers especialaiente se extrahe a
que temos; mas he certo, que nao
temos com quecommutar tudo o
que receberaos: sao com tudo os
Hollandezes tao senhores do Cora-
mercio do Mundo, que ainda que
seja com pouca conta, tomao tu-

do o que lhe damos, porque dao
extracgao a tudo por meio da Na-
vegagao.

Tambera entre as cousas que nos
mettem , he hum grande niimero
de Livros de Lyao, Olandas, Cam-
braias, Ru6es, e outras muiras. cou-
sas

j,

de que os nossos Mercadores
darao conta mais individualmente.

Entendo que Castella nos ajuda
a pagar huma grande parte do di-
nheiro que sahe

, porque he certo,
que toda a Moeda Castelhana, que
entra pelo genero que sabemos, sa-

E
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fie para as Nagoes Estnmgeifas, a

Se busca , e troca a roda a diligen-

da em Lishoa
,

porque Jhe achad

ifcelhor conta que ao nosso dinliei-

ro.

Finalmente a melhor prova do

imiito que excede o que introdu*

^era no Pveiuo ao que tirao, seri

© exame que cade hum de nos po-

de fazer era si mesfao. Quai ha d£

nos que fraga sobre si alguma ecu-

sa feita em Portugal ? Acharemos

(e nao ainda todos )
que so o pan*

no de linho , e japatos s3o cbras

nossas. Ghapeos
,

ja se despfezao

fcs nossos , e n5o se cbama homem
limpo o que nao traz chapeo de

Franja , nao digo jd a Nobreza , t

os Seculares , a que o luxo , e esti-

majao errada
,
que se faz das cou-

gas estrangeiras podia fazer despre-

2ar as naturaes, mas osmesmosRe-
lio-iosos se servem commummente
todos de sarges, e pannos de fabri-

cas Estrangeiras. Feito estereparo,

NPM
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veremos facilmente que nao temos
drogas, fructqs, nem fazendas, com
que comrautar esta prodigiosa con-
sumpcao que fazemos no Reinc% e
nas Conquistas.

A-

e s %4B
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rCAPITULO II.

Este he o mesmo iamno, em que tem
cahido , e com que se tem em-

pobrecido Castella.

FIz observajao particular entre

as riquezas de Franca , e a po-

breza de CastelJa, discorrendo que
Franga sem minas esra riquissiraa

,

e que os particulares que tern so-

mente dois mil escudos de renda

,

sao pobres ; os gastos das mezas,
os adornos dos vestidos , e das ca-

sas, e ofausto dascarro^as, passao

a hum excesso incrivel* El-Rei tem
quarenta milhdes de renda

;
paga

na guerra presente i6o($)ooo infan-

tes, e 40(^)000 cavallosv Hespanha
tem minas , e recebe frotas carre-

gadas de prata todos os annos, e

esta sem gente, e sem dinheiro, c
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flecessita de que a Europa toda se
artne para defende-la deFranja. Is-

to nao he cousa que a Historia nos
deixasse escripto, he hum facto que
temos dianre dos olhos.

A razao desta differenga he a
do Comraercio , e nao ha outra.
Franja mette em Castella mais de
seis milhoes todos os annos em fa-

zendas, e os retira emdinheiro, oi-

ro, e barras. So de roupas brancas
de Bretanha , e Normandia dizem
os Francezes que mettem em Cas-
tella oito milhoes de libras. Depois
desta observa^ao fiz este argumen-
to : Todo o Commercio do Mundo
se faz por commuta§ao de humas
fazendas por outras, ou por com-
pra, e venda, pagando a dinheiro
o que se recebeo em fazendas , e
drogas: Franca manda a Castella
seis milhoes de cruzados em fazen-
das

7
e nao necessita das drogas,

7

nem das fazeadas de Castella : lo-

go faz o contracto por corapra
3

e
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enda , recebendo dinheiro , e da*

qui nasce a riqueza de Fran§a > e a

pobreza de Gtstella.

Achei hum Tratado Hespanhol

,

intirulack) si Resrauracion Politica

de Espafia, composto por D. Sancho

de iloncacla, Cathedratico de Escri*

pturg. em Toledo, offereddo no an-

no de 1619 a Filippe III., o quai

me confirmou nesta opimao com
provas tao evidentes, e com fcuma

tao lastimosa relacao das miserias

de Ca stelia ,
que cuidei que se ti-

Tessemos a industria, de nos-preve-

nir (a vrsta dellas) , e de acudir

Com remedies aos mesmos damnos,

que come^arao a maltratar-nos , e

caminhao a por-nos no mesmo es-

tado
,
puderamos justamente excla-

mar com aquelle verso.

* Felix, quern faciunt gJiena pericu-

la cautum.

Referirei algumas das Observa-

w



joes deste Tratado, e que servem

a este discurso. Diz o Author, que

no anno de 1619, em que escreve,

ttnhao entrado em Castella , cento

evince milhoes deouro, de que nao

havia oitenta. Sommas ambasincri-

veis, a que ficou por pequena ;
e a

que entrou por grande : e exami-

nando a causa , refuta a razao dcs

que arrribuem esta grande diminwi-

£ao as despezas coai as guerras da

Flandres , e Italia
,

p.orque pfova

que ate aquelle anno se tinha des-

pendido
9

conforme as remessas , 9

assentos, 300 ,-milhoes; concluindo

em fim, que va!em mais as Merca-
dorias Estrangeiras

,
que entrao ^nj

Castella, que as que sahem, go mi?

lhoes , todos os annosu Farei men-
£ao de hum so exemplo dos mui*

tos, que aponta o dito Author, qu£

nao serve pouco a este Discurso,

De vinte lavadeiras de las, que diz

hayia naquelle tempo em Castella,

sahi&o £QO$ arrobas ^ que 3 tres

1
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Cruzados, importavao era milhao e
meio ; e mettiao os Estrangeiros
era differentes manufacturas de las

sere milhoes e meio: de sorte, que
so neste genero , excediao seis mi-
lhoes no que mettiao ao que tira-

vao.

Da ultima consideragao que fez
no Capitulo passado, tira hum ar-

gumento infalJivel. Nao ha pessoa
uenhuma em Castella, que ao me-
nos, nao gaste todos os annos seis

cruzados em Mercadorias Estran-
geiras ; e havendo em Hespanha
{nao declara se coraprehende Portu-
gal) seis milhoes de almas , fazem
trinta e seis milhoes todos os annos
de gasto so com as fazendas , que
servem aouso devestir: e elh con-
fessa (e eu o creio) que diz pouco
cm dar a cada pessoa seis cruzados
de gasto somente.

Seria conveniente que Sua Ma-
gestade mandasse fazer a conta do
que entra no Reino de Fazendas Es-

OMBSBTO*
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trangeiras , e o valor dellas , e do
valor dosgeneros, efazendas

,
que*

os Estrangeiros tirao, com distinccao

particular, para averiguar a verda-

de infallivel deste Discurso.
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CAPITULO III.

Este damno nao he antigo no Reino*

Primeira, e mais visivel ob-

\ jeccao ,
que se offerece a este

Discurso, he que se do Reino sa«

hem rodos os annos copiosas som-
mas de dinheiro (como parece que
prova o que fica referido) nos acha-

ramos ja sem euro, nem prata, por-

que noReino nao entrao em quan-

tidade que iguale a sorama que sa-

he em hum so anno; mas como nao
estamos ainda nestes termos, nao
deve ser esra a causa , nem deve

sahir do Reino tanto dinheiro, quan-

to suppoe este Discurso.

A resposta nao he facil, ecuido
que elJa confirm3rd o que temos
provado. He necesssario considerar-

mos tres tempos no Reir Primei-
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ro. Antes que passamos a India*

Segundo. Em quanto soraos senho-

res do Commercio della. Terceiro.

Depois que o perdemos
5
que co

mejou na perda de Ormus , e aca-

bou na de Ceilao.

No primeiro tempo nao houve

este damno, porque naquella idade,

a que podemoschamar deouro, nao

entravao no Reino Fazendas Estran-

geiras ,
especialmente das que de-

pendiao da Arte ; e como o Reino

era mais abundante de froctos \ e

drogas , de que os Estrangciros ne-

cessitavao, tinha muito mais que

dar, do que deiles recebia ; e ainda

que os precos erao vis comparados

com os presences, corn tudo, a mo-

derajao daquella idade os fatia

grandes; havia dinheiro para sum-

ptuosas Fabricas
,

para grossas ar-

madas, com que passarao a Africa

os nossos Reis, e
,
ara sustentarem

grandes exercitos.

He certo que entao aao entra-
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vao no Reino Fazendas Estrangei-
ras, porque nos vesriamos coin pan-
nos finds de Portugal, e as Sedas
(que nao sefabricavaoainda) tinhao
tao pouco uso, que E!-Rei D. Ma-
noel, no primeiro anno do seu Rei-
nado, escreveo huma carta a Evora
ao Conde deVimioso, em que o
o reprehendia de haver consenrido
que a Condessa sua mulher se ves-
tisse de Veludo , eda a razao nes-
tas palavras -h Porque o Veludo,
Conde, he para quern he: os ador-
nos das casas eraocabides dearraas,
serapre luzentes, e proraptas para'
o exercicio da guerra. A rnaior des-
peza erao bons cavallos; nem co-
ches, nem Iiteiras conhecia aquella
idade. As Rainhas marchavao era
mulas. Com este apparato recebeo
a Rainha Dona Leonor a Princeza
de Galles, quando trouxe a Lisboa
seu filho para se receber com a In-
fanta Dona Brites, que depois foi
Rainha da Castella. Todos ouvi*

M
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mos a nossos Aros, que o uso com-
mum erao botas, as da Corte mais

polidas que as do campo, e a esre

uso arrribuiao nao se conhecerera

naquella idade alguiis achaques
,

que hoje se padecem. Destes exem-
plos estao cheias as nossas Histo-

rias j e tem copiosa noticia a Tra*

difao.

No segundo tempo, que he o das

Conquistas (glorioso sim
3
mas em

que se perdeo a moderafao dos pri-

meiros.seculos) abrimos asportas as

riquezas do Oriente, que fizerao o
Reino abundance, e rico; e seguio-

se o luxo, companheiro inseparavel

da riqueza. Passou a ser desprezo a

pobreza antiga , e foi necessario

que a Casa de Vimioso vesrisse de
Veludo as creadas

,
que de primei-

ro fora condemnado na senhora.

Trocarao-se os cabides em pannos
de raz, e as mulas, e cavallos

em cpches. Abrimos rambem as

portas as Fazendas Estrangeiras , c
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metterao os Estrangeiros neste Rei*
no tudo o que a arre, e luxo , ti-

nha descuberro nos outros. Ainda
assira nos nao levarao dinheiro-,

porque corao erainos senhores de
todas as drogas , e riqfiezas do
Griente, tinhamos muiro mais que
dar, do que recebiamos; e daqui
naseia ser Portugal o mais ricoRei-
no, e Lrsboa a mais rica Pra^a do
Miindo, e andarem no Commercio
del-la oitenta milh6es no anno, em
que Ei-Rei D. Sebastiao passou i
Africa,

O terceiro tempo
f
que he de-

pois do Commercio da India / foi

o em que contrahiraos aenfermida-
de moral, que hoje padece o nosso
Commercio; porque nos necessita-

mos de todas as cousas
, que intro-

duzirao as riquezas da India, com
que as pagavamos; de que se se-

gue, que pagaraos em dinheiro aos

Estrangeiros, e~ que excede o que
nos dao ao prego das fazendas, $
drogas que nos levao.
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D. Sancho deMoncada, Author

citado , se admira com razao de

que haja dinheiro em Casrella
,
por-

que assenfando que della sahem to-

dos os annos trinta milhoes , e ei>-

trao'sooito, ou nove das Indias,

nao devia ja ter com que pa gar as

Nacoes*, mas a razao que acha , he

o nuiito que tinha entrado nos pri-

meiros annos daquelle Descobrimen-

to, e he araesma que podemos

dar, fazendo a conta ao muiro que

tinhamos recebido ,
e conclue que

Castella se
x

ha de esgotar, c per-

der-se por consequencia-. Oh ! Qyei-

ra a Providcncia ,
que nao seja cas-

tigo em nos a dilagao do rernedio,

assim eomo parece castigo nosCas-

telhanos, e que nos Hvre. da ruina

que nos ameaca , assim como nos

livrou da sua sujeifao !
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CAPITULO IV.

Qual pdde ser o remedio deste

damrio.

SEgundo a differenca que foi dos
tempos, que considerei no Rei-

ik>, parece que o remedio do raal

do terceiro tempo, sera reduzir o
tempo ao primeiro, ou aosegundo;
ou passar a moderafao, com que se
vivia

, antes do Descobrimento da
India, ou restaurada. Nao hadiivi-

da ser bom este remedio, e tara-

bem fora chimera propo-lo. Fora
obrigar aos Romanos , no tempo
dos Cesares , a que se reduzissem
ao tempo dosCurcios, e dos Fa-
bios; fora digno de rizo o remedio
que nos havia de obrigar a calfar

unicamente botas , e a vestir os

pannos das Serras de Minde, e da
JEstrella,
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A mesma inipossibilidade pare*

ce que tern a restauracao da India

em tempo, que naopodemos apres-

lar duas Naos para aquelle Esta-
do, aonde mandao trinta ,; ou qua-
renta as Nacoes bellicosas da Eu-
ropa : esta grande obra fara Deos-j
quando o mereeermos , ou quando
for servido , se nos tiver escolhido
para Restauradores, corao he cerro

que nos escolheo para Descobrido-
~res

y
e Conquistadores. O remedio

nao he facil; mas nao he tao diffi-

cil, corno aquelles dois.

A FilippeIIL.se deo por reine*

did, para nao-sahir. a pram , e oiro
de Hespanha , subir a moeda

5
e

augmentar o valor do oiro, e pra-
ra

, apontando as razoes verdadei-
ramenteapparentes. Primeira, por-
que sendo levados dos Estrange!-
ros, como Mercadoria, qu

f
e vala

mais na sua, Patria, 'que em Hespa-
nha, subindo a prejo que nao va-
lesse mais> nao seria Mercadoria

F
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para dies. Segunda
y

porque todas

as Mercadorias , ainda metaes , co-

mo cobre
3
que vera do Norte , va-

lera mais na parte, aonde se levao,

que na parte donde sahera
,

pbr

fazereiti menbs vinte por cento de

eusto no transporter e que assim

era conveniente que valessera mais

em Hespanha
3

donde se trazem,

que no Potosi donde se tirao ; mas
he inutil este meio

,
porque como

se necessita de Fazendas Estrange!-

ras , os Estrangeiros sao os Legis-

ladores dos prejos, e sobem as fa-

zendas qlie mettem, a prejo, que

iguale ao que subio na Moeda , e

lhe fica com a mesma conta para

a levarem.

A experiencia o tern mostrado

entre nos
,
porque depois que a ne-

cessidade da guerra nos obrigou a

augmentar o valor da Moeda, cres-

cerao os pregos de todas as fazen-

das , e pagamos com humapataca,

que lave trinta vintens, a mesma
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quantidade que pagavaraos corti de-

zeseis, o que obra
,
quando oMer-

cador tira dinheiro com a mesma
conta que antes , sendo so nossa a

grande'perda que vai de dezeseis a
trinta.

A prohibijao , e as Leis que
knpedem a sahida do dinheiro ,

que ja apontei, nao ser remedio no
Gonselho de Caste] la , com hurna

razao apparente diziao
,
que se pra-

ricava assim era todos os Reinos
visinhos, dofrde he certo

,
que os.

moradores nao tirao diriheiro. , e
que se nao da rriaior razao para que
estas Leis produzao o effeito para
que forao estabelecidas nos outros
Reinos, e nao em He'spaiiha

;
.po-

re in a razao da differefcfa he clara*

Os Estrarigeiros tern fazendas
,

com que pagao tbdas as Mercado-
rias de que necessitao; o que obra,

que as suas Leis tenhao facil exe-

cucao, e as nossas difficil , e im-
possivel

,
porque nao reinos con:

F Z
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que commuter aquelle grande nu~

raero das que necessitamos, e so-

mos obrigados a pagar o excesso a

dinheiro. Deste retnedio usavao

inutilmente os Castelhanos, porque

prohibiao a extracjao do dinheiro
$

com infinitas Leis , e Pragmaticas

reiteradas era todos os Governos
5

desde o tempo dosReisCatholicqSy

ate o presente, e ern huma que pu-

blicou Carlos V. da a razao nestas

palavras — Por quanto los France-

ses llevava el ouro
, y con el nos

hazen la guerra.

Fbalrnente o unico meio que

ha para evitar este damno, e ira-

pedir que o dinheiro nao saia do
Reino, he introduzir nelle Artes,

Nao ha outra idea que possa pro-

duzir este effeito, nem raais segu-

ra > nem mais infallivel.
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CAPITULO V.

Prova-se a infallibilidade desH
nieio.

AProva he evidente. A? fazen-
das Javradas, queosEstrangei-

ros mettem noReino, sio as que
unicamente fazera exceder o valor
do que Hie daraos era troco, comp
fica diro: pela introduc^ao das Ar-
tes, se evira a introducjao das Pa-
zendas

,
que. os Estrangeiros met-

tem no Reino, e teremos com que
pagar as fazendas , e drogas que
entrarera, sera que seja necessario
pagallas.

Da raaior, e da menor desta
conclusao

3 se nao pode duvidar;
porem fajamos mais verosirnil a
prova- da menon Todos sabemos,
que a maior despeza, e gasto que
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faz o Reino he de baetas, sarges,

pannos , e raeas de seda , e de la

,

etc. Sarges
,

gastao quasi todas as

Comraunidades de hum 5
e outro

sexo do Reino. So os mantos das

mulheres bastao para o consuramo
de huraa grande parte destegenero.

Todos no verao nos vestiraos com-
muramente de sarges , e de baetas

,

e nao s6 nos vestimos todos
?

e as

usamos sos luctos , mas somos os

unicos que as gastamos emEuropa.
Meas de seda , fica dito

,
que so a

Xnglaterra gastamos 8o<$) pares. Pan-

nos, he uso commum de grandes

»

e pequenos era todo o Reino no in-

Yerno , e nao so no Reino , mas
cm todas as Conquistas. Estes sao

os generos que os Estrangeiros na-

vegao, de raaior custo, e que o

u$o commum faz mais importantes

no Reino , o que na verdade he

cousa vergonhosa para as Nafoes

de Hespanha , e Portugal. Suppo-

phamos que obramos o que baste
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para o uso coraraura do Reino, e

Conquistas nestes cinco generos or-

dinarios de sarges, baetas
,
pannos

,

nieas, e papel , deixo i considera-

£ao de todos o q$e poupareraos de
ainheiro , cujo gosto nos erapobre-

ce, e enriquece asNaj6es de quern

as receberaos.
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GAPITULO VI. -

Se he facil no Reino a introduce

fM$ das Aries.

OS Authores reduzern as Men-
cadorias

, que dependem de.

Arte, a tres classes , a saber: hu-
roas tern metade de obra, e mera-
de de materia , como sao sedas

7

outras tern hunia parte de materia ,
-

e duas de obra, como sao linjios,

algoddes, las, e obras de ferro;

outras tern todo o valor, pela fa-

brica
,

pelo pouco que vale a ma-
teria , como sao algumas obras da
madeiras, e particujarraente papel.

Destas sao as mais necessarias

para a Republica as da segunda , e

terceira classe
,

por duas raz6es;

primeira
,

porque sao os do usp,

mais comraura ; segunda
,

porque

Teadq todo o valor na obra, da^
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hiais ganho ao Artifice, que o born

Govenio , deve procurar que fique

aos naturaes, e nao passe aps Es~

trangeiros. Outra differen^a se con-

sider nestas Artes: humas sao fa-

ciles , e outras difficultosas de

obrar; as mais faciles sao as que

nao tern valor que iguale as diffi-

ceis, como sao paiflips, sarges, bae-

tas, etc. as mais difficeis sao se-

das Jisas , e Iavradas, brocados,

tapegarias, etc.

As do usocommura sao as mais

faceis de obrar, e mais necessarias

aoReino; e as que inculco para

V fim a que se dirige este papeJ.

Nao digo, que. se procure a intro-

ducgao, e fabrica dos maisdifficeis
5

e que facaraos logo Fabricas de

brocados, paj^el , e outras cousas

semelhantes, supposro que fora nti-

lissiraa a introducfao de todas, co~

mo mostra este Discurso.

A introducgao das Artes
,

que

sifo mais commiias , he mais facil
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nas terras, onde ha raateriaes, que
nas onde faltao, por consequencia
mais facil sera entre nos, do que
entre os Estrangeiros. Todos sabe-
mos que no Reino, e nas Conquis-
tas ha. grande abundancia de las,

linho, algodao, e todos os raate-

riaes
, e drogas que servem para

tintas; por£m nao ha abundancia
de seda, por fa I ta de applicafao ao
seu cultivo, corao direi era outro
lugar.

Carlos V. cqstumava dizer, que
os Hespanhoes pareciao sisudos, e

£rao dpidos , e os Francezes pare-
ciao doidos, e erao'sisudos. A ra-

zao desta differenja he clara. Os
Hespanhoes tern todos os raateriaes,

S desprezap as Artes; e os France-
zes nao tern os raateriaes, e esti-

mao as Artes. Os Hespanhoes tern

Ja que vendem aos Francezes , e

depois coraprao as obras de IS aos

mesraos, com mais dez partes de
excesso dp valor, do que a materia



( 4* )

que verfderao. Quern nao dira que

esra Najao he barbara , e aquella

civil; esra louca , e aquella sisu-

da?
Por onde se deve comejar para

a imroducc-ao das Artes, he com

a prohibifto rigorosa de sahirem

do Reino os materiaes, que se po-

dem lavrar nelle ; alera de que a

sahida das las perde infallivelmen-

te, as poqcas Fabricas^ que ha de

pannos por huma razao
;
evidence.

He certo qne a abundancia das las,

as fara dar a melhor prejo
?

e a

falta, as fara valer roais caras. Se

os nossos Artifices as acharem ba-

tatas, poderao dar os pannos a me-

• Ihor conta , e pelo contrario, se

nao as.acharem a bora prego: da-

qui se segue que compraremps raais

baratos os pannos aos Nacionaes
\

do que aosEstrangeiros, epelocon^

trario ; faltando aos Nacionaes o

gasto doquepbrao, deixao de obrar,

€ m perdem as Fabrics ,
que he a
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mesmo que succedeo aos Castelha-
nos , corao veremos.

Ponhamos o exemplo no panno
de linho : este he o unico material
que se fabrica no Reino , e nao sa-
te delle , e daqui vem

, que teraos
panno de linho , nao so para corn-
mum gasto do Reino , mas para
vender a Gastella, e para mandar
as Conquistas. Nao sahir esra ma-
teria do Reino , e gastarem-se as
obras que della se fazem, he causa
de que toda huraaProvincia (Deos
lovado

!
) se applique as obras de

linho. Isto mesmo succedera com
a la

, senao sahir do Reino , se

houverem Artifices para obrarem
os generos, que aponto, que ne-

cessariamente hao de ter gasto , te-

remos nao so o que baste para o
Reino; mas para darmos a Castel-
la , e mandar as Conquistas,

Ja por uso, e Lei- do Reino se

da Privilegio por dsz annos , isen-

§ao de Direitos a qualquer Artifk
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ce, que inventar alguraa Fabrica

nova. Lei justa , e util: e porqud

os Preraios, e Privilegios tudo fa-

cilitao, depois de haver Artifices
5

sera conveniente cuidar em premial-

los , o que se pode fazer gastando

a Fazenda Real mil cruzados nos

primeiros annos de pensao aos Ar-
tifices, que melhor obrarem este,

ou aquelle genero, e Ordenando Sua
Akeza

,
que para os Dotes da Mi-

sericordia sejao preferidas as mofas
que fiarem las, e obrarem raeas, e

fittas, etc. Tambem falicitara a es-

colha dos lugares abundantes de
aguas , e las , deixando para a Pro*

vincia do Minhb, Comarca de La-

mego, e algumas Terras da Pro-

vincia de Tras-os-Montes, o tra-

balho do linho, e da seda, que
nella se continua. Deixo para ou-
tro lugar outros raeios, que vi pra-

ticar em Franca.
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CAPITULO VII.

Se tern inconveniente esta intro-

duccao das Artes.
J

Primeiro incdnveniente que s€

considera, e que he comraura:

entre os nossos Ministros, he dizer,

que se introduzimos as Artes , nao

t'erao sahida as nossas drogas
,
que

6s Estrangeiros buscao a troco das'

sUas Manufacturas ,' e perderemosr

as Conquistas
,
que so com a sahi-

da deltas, se conservao, e a Fazen-

da Real o Direito das Alfandbgas:.

e Snda tao attendida esra rasao,

que se tern por odiosa a prarica de

introduzir as Artes- na opiniao de

rauitos; mas deixando para outfo

lugar as felicidades, que com ellas

s§' introdirzirao no Reino, e sup-

—
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pondo que pode terinconvenientes,

respondo a elles.

I. Que he necessario exami-

nar qual he maior damno , se con-

tinuarmos no eStado presente, que
nos esgota o Reino de dinheiro , e

nos deixa as drogas, ou diminuir

a sahida das drogas, pela introduce

£ao das Artes
,
que he so o reme-

dio que teraos para irapedir a ex~

tracjao do dinheiro, ouro, e prata

do Reino.
2.° Eu nao digo que introdu-

zamos tantas Artes
,
que nao ne~

cessitemos dos Estrangeiros
y sup-

posto que sou de opiniao contraria<",

digo so por agora
,
que introduza-

mos as mais necessarias, e as que
tern uso commum, e bastarao as

que ficao para se commatarem pe-
las nossas drogas , e fazendas que
tetnos para dar. Por exeraplo , se

teraos quatro milhoes era drogas,
e fazendas que dar, e necessitamos

de receber oito , introduzamos as
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Artes que valhao os quatro, qua
he este, como flea dito, e prova-
do o unico remedio, que temos pa-
ra conservar o dinheiro, e com esta

conta
,
que nao sera difficij , ccssa-

ra a razao do tenior desre inconve-
niente, e se achara

, que nao so o
nao he; mas que he itmiio neccssa-

ria, para reraedio do Reino> e in-

troducgao das Artes.

3.° He falso o principio -,

que depende da falta das Artes
a sahida das nossas drogas

;
porque

se facilita ^ ou difficulta por outro
principio mais natural

,
que he a

necessidade que os Estrgngeirostcm

dellas. Se necessitao dellas, a abun-
dancia das Artes nao as ha de dif-

ficultar. O exernplo tern passado

jpor nos : ha alguns annos que o
a.£ucar, e tabaco tinhao muita sa-

hida
3

porque so n6s he que tinha-

mos abundancia dest'as. drogas , e

todos necess.itavao dellas. Fizcrao

as Nafoes Fabricas de ajucar , e.



tabaco nas Ilhas da America, e fal-

tou a extracjao, porque nao tive-*

rao necessidade destas drogas; don-

de se ve
,
que nem a falta das Ar-

tes foi a causa do muito gasto,

nem tambem a introducjao das

Artes*, do pouco;

Outro principio ha tambem pa-

ra facultar, ou difficultar a sahida

das nossas drogas
,
que he o havei-

]as em cutra parte a melhor preco

,

que he o meio de que usao os Hoi-

Jandezes em toda a parte do Hun-
do, e com que se conservao senho-

res do Commercio.
« Tambem a rauita abundancia

destes generos pode ser a causa

,

ainda que todos necessitem deiles;

porque sebastao para a Europa cin-

coenta mil caixas de acucar , e nos

lavramos ioo<$)ooo, necessariamente

ha de faltar a sahida a yoq&ooo
3

sem que a introduc^ao das Artes,

seja culpada nesta falta. Isto sue-

cede commummente em todos ®s
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fructos da terra , eni cjue ha hiiri&

• annos de maior abundancia
, que

outros , corao sao as nossas drogas
9

que era huns annos se gastao todas

,

e em outros sobejao
,

porque ha
raais do que se podem gastar.

4. Se nao tiverem sahida as

nossas drogas
5

porque faltarao os

Estrangeiros a virem buscallas, ou
pela introduc^ao das Artes, o que
nao podera ser, ou porque as teiu

entre si
3 n6s as navegareraos aonde

elles as navegao, porque, era fim,

n6s lhe ensinamos a Arte de Nave-
gar; e assira supriremos a falta de
sahida para as nossas drogas

;
pelo

excesso que levao na bondade a*

dos Estrangeiros.
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C A P I T ULO' vm.

Prova-se que nao tent inconvenient
te

,
pelo exemph da<s mats
Nafoes da Europa:

AProvidencia Divina, euidadosa
da rautua eorresporidencia dos

horaens, e da Sociedade Civil das
Nacoes , nao deo a Jiutna so os
Bens da Natureza ; repartio por ro-
das ellas ajproducfao pela di'versi-

dade dos cfiraas
5 para que a neces-

sidade, quehuns tern do que os ou-
tros produzem, facilire o Commep
cio, e o Tfacto entre os from ens,
Jevando huns, e trazendo outros,
6 de que necessitao todos,

Daqiii se segue
,

que nao ha
Provincia tao abundante, que nao te-

nha necesfsidade dos fructos alheio?;
e- neahuam tao pobre

5
e tao esrerily

g -%

m



que nao tenha quemandar asabuh-

dantes; mas a Industria, e a Arte

repartio igualmente a todas as Na-
$6es, fazendp a todas capazes das

Operagoes da Arte , e se faltao em
algumas, he por falta do uso , e

da Policia , e nlio da capacidade.

Teraos o exeraplo em Aleraa-

nha , onde hoje florecem as Artes

,

e que era no tempo era que'escre-

veo Tacito, tao inculta
,.

e Barba-

ra , corao sabemos que he hoje a

America, e Ethiopia.

Daqui se segue, que serd casti-

go, e.nSo disposigao da Providen-

cia,''a menor applicacao que humas
Nagoes tern , mais do que outras^

aoexercicio das Artes Mechanicas:

itias deixando as moralidades, a que

dava occasiao este reparb , digo

,

que aquella distribuijao da Provi-

dencia segura entre os homens a

sahida de todos os fructos, de que

tern abundancia
,
pela coramutagao

dos de que tera falta j e que as Ar-
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fes, ainda que sejao communs a to.
das asNajoes, nao poderaJmpe-
dir , nera sere damnosas ao Com-
niercio. Esta he a razao porque
todas as Nag6es bem governadas
procurao ter.abundancia de Artes,
sem que nenhuma teraa o recea

5

da
damno, de que as Artes Ihe seraq
contrarias ao seu Comraercio. Ve-
jamos a que ellas praticaQ.

Inglaterra, e HqHanda nao tern
sedas

,
porque a Natureza negou

esta producjao aos seus climas, e
assim as recebem das Terras que
as produzera , mas o que a Arte
poe era obra, destas, materias, pro-
curSo cuidadosamente ter era abun-
dancia'; porque se as fossem buscgr
Javradas para seu uso , custar-Ihes-
liiao muito mais, do que valem as
fazendas

, e drogas que commutao
por ellas.

Fran§a nao tinlia seda, mas era
capaz de a produzir, vinhao-lhe de
Italia as roupas de seda pani sei^ m
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lso. Henrique IV. , nao tnehos glo-

rioso por esta obra
,

que pelas vi-

ctorias que conseguio, rez.plantar as

Amoreiras
?

e criar os Bichos
3

e

chamou a Franfa com grossos sa-

laries, Mestres Estrangeiros de dif-

ferentes partes, introduzindo esta

Fdbrica em Fran§a, de sorte que

he hoje esta Arte huma das melho-

res, e de que se tira huma grandis-

sima utilidade. O Marquez de la

Riviere
?

Residente de Genova em
Paris., me disse

,
que antes de ha-

ver as Fabricas de seda emFranpa,
tinha Genova dois mil teares , e

que hoje tern s6mente quatrocentos.

Li em hum Livro impresso em Pa-

ris no anno de 165-5' o Decreto de

Henrique IV. sobre a introducjao

da Fabrica da Seda , e achei nelle

todas asrazSes, em que se funda

este t)iscurso. As palavras sao as

ssguintes , traduzidas fielmente no

liojgso Idioma.

sc^l-Rd na^ew Concelho/re-
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at conheeendo que a iritrocjucfSo das
«Sedas nas Terras do seu Dbmi-
«nio, he o unicoreraedio para evi-
« tar a sahida de quatro milhoes de
<5<ouro

5
que todos os annos.passao

«as Najoes Esrrangeiras pelas Se-
«das; que era necessaria esta Arte
«para o decoro publico, e para ri-

« queza , e occupa$ao de seus vas-
*c sal Jos \ Ordena , etc. ifc;

Os Venezianos sao tao cuidado-
sos de que tudo o que a Arte acha
de novo fora de Ven;eza , se obre
na sua Republica

} que no mesmo
tempo prohibem a entrada das no-
vas raanufacturas

., e procurao Ar-
tifices dellas, porque tem.por fell-
cidade, e riqueza, que osEstrangei-
ros nao ievem ao seu Estado cousa
alguma que dependa da Arte, e
nelle possa fabriear-se. O ultimo
exempjo^sao as cabelleiras, cujouso
prohibirao, excepto as que seobras-
sem ^m Veneza.

Em; Franca ha hoje este mesmo



euldado. Vierao no meu tempo a

Paris humas rendas de Italia, a que
chamao ponto de Veneza , comega-

rao a ser moda coragrandedespeza
della, acudio o Governo comgran-
de remedio, introduzindo a Arte
a todo o custo, e pr6mios a quern

melhor obrasse, e prohibindo a en-

trada com tal rigor, que se quei-

inavSo era Prafa Piiblica as que se.

achavao. nas casas dos Mercadofes

,

de que resultou huraa grande utili-

dade, e abundancia, de sorte que,

sahem hoje de Franga por Mer-
cancia.

Os Genovezes observarao & pou-

go tempo que os paimos de Ingla-

terra , e Hollands Ihe tiravao o di-

nheiro daR^publica, introduzirao

huraa Fabrica delles , emprestando

a Rip.ublica, aos Officiaes, e Mer-

cadofes , a quern a encommendarao

WfQtJbi escu.dos. TiverSo industria

para tirarem obreiros delnglaterra,

c se achao ja com tantos paimos^
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e tao finos
,

que os navegao , com
grande utilidade

3
a Turquia.

A grande riqueza de Franja pro-

cede unicaraente d?que, tendomui-

tos fructos necessarios que dar as

outras Nagoes
,

procurao ter todas

as Artes que lhesfaltao, para que^o

dinheiro que entra pelos fructos nao

saia pelas Artes , e passa este cui-

dado a tanto ,
que El-Rei manda

Francezes a Escolas de Pintura , e

Eseultura a Lorabardia , e Roma

;

dando aos Mestres que os ensinao

grossas pensoes.

Grossio , Embaixador de Hoi-

landa em Franga 5
deo a EI-Rei

humaMemoria, em que pormiudas;

addi$6es do que mettiao os Hol-

landezes, e do que tiravao de Fran-

ca, mostrava que era tal ovakr
dos fructos que tiravao

,
^que intro-

duzindo muitos , erao ainda assim

obrigados a metter dez milhoes de

libras em dinheiro
,

porque nada
,

m pouco $Jo que depende da Arte A
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mettiao; e perguntando eu como,
recuperavao aquella grande soraraa

,

me disse
, que com o grande inte-

resse que tiravao de navegar os
mesmos fructos ao Mar Baltico , e
ao PoFto de Archangel em Mosco-
-via.

Sao infinites os exemplos , com
que pudera provar este Capitulo;
mas estes bastao para que pergun-
temos a n6s mesmos, como pqde-
ra-ser damnoso ao Commercio.Q
que serve de utilidade a todas as
Najoes, e procurado cuidadosamen-
ie de todas, como base fundamen-
tal de sua riqueza , cuido que nSo
acharemos fazao contraria, e que
veremos que o riosso descuido nes-
te particular, he o darano unico
do nosso Commercio, que, como
febre hectica do Corpo da Republic
ca, nos comsomme, e perde. Quei-
ra Deos que me engane

!

Deixei para o fim da primeira
parte desre Discurw o adyertir^
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que os Estrangeiros entendera tao

claramente a perda que terao da

introducjao das Artes neste Rei-

no, que raandando eu de Paris hum
Mestre de Chapeos de Castor, a

Lisboa
,
por Ordem do Marquez de

Fronteira, p Consul de Franga Ihe

offereceo o perdao de hum delicto

que tinha em Franca , rnais hunu
pensao de 20C(f) reis, com o que

o fez tornar para a sua Patria. Do
mesmo modo succedeo com D.

Francisco de Mello, o qual perten-

dendomandar deLondres hum tear

de meas de seda , nao pode veneer

as difficuldades, eprohibijees, com
que o impedirao.
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SEGUNDA PARTE.

I

jL Arece que fica provada a gran-

de , e indispensavel necessidade que
Jia, de introduzir^ ao menos, as Ar-
tes necessarias no Reino

;
que nao

he difficil esta introducjao; e que
sao errados os inconvenientes que

se Ihe considerao: mas se os gran-

ges males > a que esta falta nos ex-

poe , nao bastarem a persuadir-nos

a buscar-lhe os remedies , bastem
as grandes felicidades que se segui-

rao ao Reino , inextimavel cada

huraa ao bem publico,

i.
a Que a introducgao das Ar-

tes em commum evitara o damno
5

que fazem ao Reino o luxo, e as

modas,
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2." Que tirara a ociosidade
do Reino.

3-
a Que o fara povoado , e

abundante de gente, e fructos, e
podera, sem que lhe faga falta, rer

genre para as Colonias , e para as
guerras.

4*
a Que a Portugal , raais que

a outra Najao da Europa, he util,

e necessaria a introducgao das Ar-
tes.

$? Que as Rendas Reaes se

augmentarao.
Cada huraa destas cinco propo-

sigoes , so per si executadas
, pare*

ce que bastard para fazer o Reino
feliz; e sendo certo que com .a in*

troducjao dasArtes se executao to*

das, quern nao dira que das Artes
depende a felicidade do- Reino? Ye-
jaroos as provas*
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CAPITULO L

Que a Introducedo das Artef
^

evitard o damno do luxo
$

e das modas.

EM primeirolugar desejo arao
deragao no uso de vestir, e nos

adornos das casas , e que nos regu-
lasse nelles, nao a abundancia , e
vaidade • mas o concerto, e modes-
tia. Para esta moderagao deraopre-
ceitos os Philosofos

y
e Jurisconsul-

tos , e , o que mais para nos he., os
Padres da Igreja Conselho

; po-
rera como a ambi§ao

5
e a vaidade

sao vicios quasi naturaes da nossa
condi^ao, os Conselhos, e os Pre-
ceitos obrao pouco com nosco. Da-
qui se segue

, que o Reino tera

grande interesse de que ainda que
Haja luxo, e gasto superfiuo naves-

m
™
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4ir, e adornar as casas, nao sejd

damnoso ao Reino.

O damno do Reino nao consiste

em que cera particulares mal go-

vernados gastem o Patrimonio em
adornos, e vestidos, se da fazenda

que estes gastSo , se sustentarera

outras tantas familias no Reino; o
em que consiste o damno, he em
que a fazenda

,
que o mao governo

de huns consome, e dissipa , seja

alimento, e utilidade dosestranhos.

As Artes obrao, que aquelle damno
particular de huns seja utilidade

<le muitos no; mesmo- Reino; e a

falta dellas ,
' que aquelle damno

seja communicavel a todo o Rei-

no : a razao he facil de aehar.

Se todas as raanufacturas, e fazen-

das que consomme o uso immode-,

jrado dos vestidos , e adornos das

casas, sao obradas no Reino, nelle

fica o eusto dellas rcpartido por

tan-ras maps
,

quantas sao as por

onde correm ^qucllas fazendas at<£

'
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a^Tenda do Mercador; por£m se
sao Obras Estrangeiras , Ja vai pa-
rar o dinheiro, e la sustenta aquel-
le grande numero de gente com
a riqueza, que pudera ficar no Rei-
no.

Mais me atrevo a dizer. Em
hum Reino rico, e com Artes, nao
so he mil aquelle appetite , ainda
que seja iramoderado, de vestir cus-
tosamente

, e adornar ricamente as
casas

, mas he necessario , e conve-
niente. Valerio Maximo o tern
por huma especie de liberdade;
Quid opus libertate , si volentibus
luxa perire non licet. Liv. 2. Cap.
9. Proverb.

O dinheiro nos Reinos rem a
qualidade de sangue no corpo hu-
mano, que alimenta a todas as par-
tes delle, e para isso anda em hu-
ma circulajao perpdtua; de sorte^
que n5o para , senao com a total
ruina do corpo. Isto mesmo faz
dinheiro, porque lira das raaos dos

H
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pobres a necessidade, pelo appetite*

e vaidade dos ricos. Pelas Artes

passa aos Mercadores, dos Merca-

dores a todo o gencro de Officios ,t

c mSos
,
por onde correra os mate-

riaes, que poe em obra a Arte.

Destas roaos as dos Lavradores,

pelo preco dos fructos da terra,

para sustento de todos. Dos La-

vradores aos Senhores das fazendas j

€ das mSos de todos pelos tribu-

tes , ao Patrimonio Real. Deste

sahe outra vez pelos Ordenados,

Tensas, Soldos, Armas, Fabrica

de Ndos , de Edificios, e de For-

tificac6es 5
etc. Quando esta cireti-

la^ao'do dinheiro se faz noReino,

serve de aliraento a todo elle; po-

rem quando sahe do Reino 5
tez

ftell'e a mesma falta que o sangue*

que se ti'ra do corpo humano. Esm
exemplo n5o tem nada de ficjSx),

nem de adorno , he tao natural , e

visivel, corao direi em outro lugan

Supponhamos que hum Principe

—

—
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>

^jrthesouroti todo o dinheiro, que the
tributa o seu Estado, he certo, que
era poucos annos o esgota, e que
faltara abs pobres*, e ricos, com
que o tributar, e alimentar-$e : es-
ta he a razao porque os Politico^

aconselhao aos Principes, que nao
tendo era que gastar, e mio sahin-
do de Minas o seu Thesouro , fa~
briquem Palacios

, porque para o
dinheifo entrar nas maos do Princi-
pe, he necessario que saia. A Pro™
ridencia Divina tambera acudio a
is'to , e t&o quiz que se accumulas-
sem todos os bens em huma so
mao; porque ordenou que serepar-
tissera por muitos. Ordinariamente
vemos

,_
que o filho do avarenta

he prddigo, e que divide, e dissi-

pa este o que syuntou a ambifao
do pai.

Daqui parece que se segue
que nao sao damnosos ao Reino o
luxo , e a vaidade dos gasros no
vestir, e adornar as casas, quando

H 2
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as Fabricas, que servera a este uso,^

sao obradas no mcsrao Reino , an-

tes he utilidade ;
porque obra

,
que

o dinheiro sirva de alimento a

nroitos.
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C A P I T U L O IL

As Artes evitao o ocio%

AOciosidade he o inirnigo

maior, e o mais perigoso dos
Estados. Em Athenas condemna-
rao os ociosos com pena de morte.
O Imperador Valente com a per-
da da liberdade. Salustio aconse-
lhou , como primeira necessidade
do Gorerno, buscar em que oceu-
par os homens, Cicero affirmava,
que durou a gloria de Roma, em
qiianto se observarao as Leis contra
a ociosidade. Marco Antonio man-
dava, que todos os homens trouxes-

sem sobre si hum signal da profis-

sao, quetinhao; e quera o nao tra-

zia, era condemnado a servir nas
Obras Publicas. Na$ao houve en*
tre a qual se nao daya de cear aos
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mo§os

,

balho ,
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que nao mostrassem o tra**

em que haviao occupado

aquelle dia. Entre os Egypcios

houveLei, queobrigavi a cada hum
dos homens a mostrar aos Magis-

trados 6 de que viv£ra , e cm que

se occupara aquelle anno,

Passou da antiguidade aos nos-

sos tempos t&o approvado este mo-

do de governo, que Filippell. con-

demnou os ociosos -a gales. Os
Chinas r&o consentem hum so

ocidso, e buscao occupajSo af£ pa-

ra aquelles homens, a quern as en-

fermidades podiao isentarlegitima-

mente do trabalho; porque os que

nao tern raaos , trabalhao com os

pes, e os que nao tem pes, traba-

lhao cojn as tnaos, ate os cegos

trabalhao, e de sete annos de idade

buseao em que exercitar os Meni-

nos. A esta imitagao ha em Paris

hum Hospital, em que recolhem

os mendigos, e a todos dao bccii-

$>a§ao. Em Amsterdao sao suspefc
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stas, corao deshonestas , as mulheres

ociosas, de qualquer qualidade que

sejao. Este he o vicio da ociosi-

ctede; e he para admirar, que nao
tenha entre nos pena especial. Bern

consider©, que ha entre nos muitos

ociosos
,
porque nao tem em que

trabalhar, especialmente as mulhe-
res na raaior parte do Reino, e que
a quern lhes condemnar a ociosida-

de, podem respo.nd.er com os Obrei-

ros do Evangelho : Nemo nos con-

duxit. Com a introducfao das Ar-
tes nao podera6 dar esta resposta

os ociosos; eaRepublica, dando
occupajao aos Vassallos , tem di-*

reito para castigar a ociosidade

delles.

Se toda a. la que ha no Reino

,

se Iavrar no mesmo Reino , dari

sustento , e occupagSp a infinite

flumero de gente , o que facilmen-

te ve quern langa a considerate,

as muitas maos, que seoccupao em
Cardar v fiar, tecer^ e tingir esta

t»

.
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materia 5 que vendemos crua aos
Estrangeiros, e depois de fabrica-

da aos muitos horaens
,
que se oc-

cuparao , e viverao do Contracto
della.

Ja disse
, que so em Samersao

>

se sustentavao, e viviao daFabrica
dasSarges, mais dedezmil pessoas,

cujo gasto passa unicamente a Por-

tugal. S6 de fitas ha era Paris rail

e quinhentos Mestres, e alguns que
tern a dez teares

, porque os Mes-
tres nao fazem mais, que armar os
teares ; e contando seis obreiros

a cada Mestre , se acha que occu-
pa esta Fabrica nove mil pessoas,

sem contar os muitos Tendeiros
que as vendera , e os muitos ho-
mens de Negocio, que as comprao,
para as mandar a differentes partes.

O Padre Antonio Vieira me dis«

se s
que conhec£ra hum Mercador

Genovez
,
que dava seda em Geno*

va, e pagava a duas mil mulheres,
que por sua conta faziao meas d§
Sgulha,

1
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Os Portuguezes he a Nagao mais
habil para as Artes mechanicas que
tern Hespanha , e os Estrangeiros

confessao, que sao os que raelhor, e
mais facilmente osimitao. NoRei-
jio nao faltao officiaes daquellas
Artes , cujas obras se nao recebem
dos Estrangeiros, como sao Pedtei-
ros, e Carpinteiros , e outros de
que ha tanta quantidade, que hum
grande niimero delles possa traba-
lhar, e ganhar sua vida em outros
paizes, e especialmente em Castel-
la. Da mesma sorte havera abun-
dancia de officiaes, e obreiros era
todas as Artes, que de novo se in-

troduzirem , e se occuparao nellas

todos aquelles
,
que a necessidade

,

ou falta de emprego faz sahir da
sua Patria,
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C A PITU LO III.

As Artes augmentao o numero d$
gente , e se povoard o Reino.

O Numero das Vassallos , e a
numerosa povoagao dos Rei-

nos , he a maior felicidade delles ,

e o fundamento mais solido da sua

conservagao ; como pelo eontrario

,

tudo falta aosEstados, onde falta

gente. Esta he a felicidade que pro-

mettia Deos ao seu Povo pela hm-

ca de hum Profeta : Dux ego con-

vertar ad vos > et multiplicabo in

wbis\ e pelo contrario, quando

lhe propoe castigos, lhe diz : Re«

manebitis pauci numero.

Roma , e Athenas , entenderao

que toda a sua grandeza consistia

na copia numerosa de Cidadaos.

Assim o lemos nas Politicas de Aris*

«
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toteles, e Platao, nos Decretos dos

Imperadores, e no Conselho de to-

dos os Legisladores de huma, e ou-

tra Cidade.

He grande esre unico bera de-

pendentedas Artes
;
p6de bastar per

>prova a ^experiencia do que vemos
Jios Reinos visinhos. Hespanha he
raaior na exten^ao de |erra que
Franfa , e igualmente abundante.,

e fertil; mas na povoagao he tao

desigual, que no anno de 1620 con-

tava Hespanha seis railhoes de al*

mas, e Franja quatorze. Dirao que
istoprocede da feeundidade dasmu*
Iheres, muitoraaior nas terras quen-
tes, Se isto assim fora , Polonia

^jue he raaior que Franca, tivera

xnais gente, o que nao he assim*

A differenga so consiste em que
Franja tem mais Artifices, e mais
Artes que Hespanha , e Polonia.

Hollanda he huma pequena Pro-

funda , cuja terra he so abundantc

•de pastos, defendida contra as in*
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siunda§cSes com hum continuo tra-

balho de vallas , e diques , e pos-

suida desta sorte , como em preca-

rio; mas he tgo povoada
, que se

nao acha outra em igual distancia

,

com igual numero de moradores , e
quern comparar nelles os Artifices

com os Lavradores , achara vinte

Artifices para cada Lavrador*

O pequeno Estado de Genova
he a parte de Italia, em que ha raais

gente, em igual distancia de Paris,

e commummente sesabe, que oseu
mar nao produz peixes, e os sens

montes nera lenha produzem, e sao

as Artes que a sustentao, rauito ri-

ca j e povoada de sorte, que he es-

ta a terra de lavor , tao celebrada

dos Authores Latinos , e tao abun-

dante dos bens da natureza.

Ha sessenta e quatro annos que

as Fabricas da Seda se introduzfrao

em Franja , e no decurso delles

crescerao mais de metade do mime-

ro de casas, e moradores, asCida-s

-
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des de Liao, e Tours, as Villas de

Sancto Estevao, e S. Chaumont.
Veraos , em fim ,

por experien-

cia, que as terras quemaisfiorecem

sao as raais povoadas; vejamos a

razao.

Londres he huma das Cidades

populosas daEuropa; mas a maior

parte dos seus moradores sao Arti-

fices. No tempo das suas guerras

civfs, quando os obreiros, aprendi-

zes somente, tomarao as Armas, for-

marao hum Corpo, a que se nao po-

dia oppor o resto dos moradores.

Joao Botero pergunta qual se-

ra a causa
,
porque huma Cidade

que come^ou, por exemplo, no an-

flo de 600 , com duzentos morado-
res, cresceo a dois mil, ate ao an-

no de 800 ; e depois de oito secu-

los, nao passou de 2000 moradores?

Parece, segundo as razoes naturaes,

que havia de crescer em mil annos

a 20000 moradores , ao nlenos se-

gundo o cdlculo de em dois secu-

H
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lm passarem de 200 moradores m
2000 ; mas esta experiencia em qua-
si todas as Nagoes do Mundo mos-
tra o contrario; a razao he porque
as Cidades nao crescem mais em
niimero de gente, do que o seu ter-

ritorio pode sustentar, e daqui vera,

diz o mesrao Author
,
que o Mun-

do, em mil annos depois do Dilu-

vio, teve tanta gente corao hoje

tern; fallando emgeral do Mundo,
e nao desta ou daquella Provincia.

Mas contra esta infallivel razao

de Joao Botero, parece que esta

huma experiencia tambem certa , e

he, que v£mos muitas Cidades, co-

rao acima fica mostrado, de terri-

torio fertil serera mais povoadatf

que outras de igual territorio; mas
este Milagre obrao as Artes, por-

que o prego dellas corre abundante-

mente a subsistencia dos territorios

visinhos, ou dos Reinos estranhos^

se he raaritimo o lugar onde se fa-

brieao.
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CAPITU L O IV.

Continiia a mesma materia.

VEjamos outra razao mais na-

tural. O commura doshomens
vive, ou da la, ou das Javouras

,

ou do trabalho das Artes, de sorte,

que os meios geraes da subsistencia

dos povos ,sao a cultura da terra,

e a Fabrica das Artes : e assim

,

onde mais se cultiva a terra ha mais

Lavradores, e onde mais se fabri-

ca :, mais Artifices ; mas estes dois

meios de subsistencia se ajudao

tao reciprocamente ,
que nao pode

haver muitos Lavradores onde nao

hotiverem muitos Artifices, e pelo

contrario, ha muita abundancia des-

tes onde as Artes florecem.

Os Lavradores cultivao a terra

at£ tirarem della os fruccos,, que po*
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dem gastar, e de que podem tirat

o necessario para vestir suas fami-
lias, para coraprar instrumentos de
lavoura, reservandp huma porjao
para tornar a terra , de modo

,
que

vendendo os fructos, restituem o
dinheiro as Artes

, pelas roupas , e
instrumentos, de que necessitao ; mas
se estas obras da Arte vera de f6-

ra, nao sao os Artifices os que lhes

gastao os fructos; e o dinheiro, que
lhe d£rao por elles passa a ser uti-

lidade dos Estrangeiros.

Mas supponhamos que se intro-

duzirao as Artes na Cidade, onde
vivia este Lavrador , e que o nii-

mero dos Artifices augmentou o
numero dos moradores de rnais 2$)
pessoas; crescia necessariaraente o
gasto dos fructos, e o Lavrador,
que por exemplo, nao lavrava mais
que dezmoios, porque s6 a esta

quantidade achava gasto
,
procura-

ra cuidadosamente tirar da terra to-

dos os mais fructos, cujo gasto lhe
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segura o maior nuraerb da gente

da Cidade.

Segue-se daqui, que o Labra-
dor, que se acha com mais cabedal,

o restitue as Artes, porque veste

mais Jirapamente a sua familia , e

crescendo na lavoura, compra mais
instruments para ella , e por con1

sequencia bs Artifices crescerao em
mimerb

,
porque cresceo por este

mesrao caminho o gasto das Fabri-

cas,. e seaperfeifoarao notrabalho.

Passemos mais adiante. O La-
vrador que se ve com cabedal, pas-

sa naturalmente do necessario ao
superfluo; e vendo <ia Gidade as

Artes , e obras de que se coritenta g

servindo-se
,
por exemplb , de ban-

cos atd entao, compra caderas, e

igualmente todas aquellas cousas,

que servem ao ornato, enaoaneces-
sidade , e daqui nasce que achando
huns, e outros utilidade na vida

que tem , e segura a sua subsisted
cia no trabalho, se applicao a eile

;

£
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p se animao todos a ter farailias, e

& casar suas filhas.

Para confifmafao destes argu-

jnentds, se nao necessita de mais

prova". Baste Langar a consideragao

aos muitos Artifices, que entre as

Na^oes Estrangeiras seoccupao em
lavrar as fazendas , e generos, de

que neeessitamos , e delles recebe-

tnos* Supponhamos que ha hum
inilhad de pessoas, que se sustentao

commodamente noReino; se neJle

se obfarem aquellasFabricas
}
cres-

cera o gasto a&s fructos, sustentar-

se-ha muito maier immero de gen-

te , e o Reino k^rara a grande fe-

Ucidade de ser muito mais rico, £

rnuito mais povoado.



(*»}

CAP! T U L O V.

A faita das Artes he causa dk
faita de gente em Castella.

AProva raaior dosCapitulosan-
tecedentes , he examinar o

damno, que causao osDireitos cool
que se acha Castella; D. Sancho
de Moncada refere sobre esta ma-
teria cousas que causao horror. Diz

,

que osCuras de Toledo derab hum
Memorial a El-Rei , advertindo,
que faltava naquella Cidade a ter^a
parte da gente; porei aqui as mes-
mas palavras do Author.

« En la carneceria se peza me-
«nos de la me.tad de la carne, que
<s«solia. Es cosa l.astimosa

5 que
«< de sessenta sasas de Mayorasgos
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tcde a tres mil Ducados de renta;

«cque solia ter Toledo, no quedan

<cseis, y de toda Castilla , Anda-

idusia, Mancha, Reino de Valen-

ce cia
, y asta Sevilha , tfcdos son

«del Pueblo. Y el Padre Fr. Die-

%< go del Escurial, refere que le di-

4<xo el Obispo de Avila, que de

icpoco a ca fahaban sessenta e tres

u Pilas en su Obispado. »
Este he o lastimoso estado de

Hespanha, tao fertil era outro tem-

po \ e tao abundante de gente, que

refere Julio Pacense, que no tempo

de Augusto mandou numerar os

Vassallos dolmperio, e se achavao

somerite em Lusitania cinco ttii-

]hoes e sessenta e oito mil pares de

familias. He observada entre os

Authores a fecundidade das ratilhe-

res Portuguezas , e os frequentes

partos de taes filhos.

As causas, que commummente
da o Mundo para esta falta, sao as

Golonias das lndias
;
a expulsao dos



Mouriscos, e as guerras de Italia
«,

e Flandres; porem todas estas cau-
sas, na opiniao do Author citado,
sao sem fundamento. Na expulsaa
dos Mouros sahirao de Hespanha.
seiscentas mil pessoas , niimero fa-
cil de restaurar em poucos annos.
Ha vinte e cmco annos que em Na-
poles morrerao de peste duzenras
mil pessoas, e hoje se acha este nii-

mero restaurado.

Depois da Conquista de Grana-
da ate ao Reinado de Filippe III,
nao houve guerras em Hespanha*
e no anno de 1600 se comecou a
sentir a falta de gente- Em Fran-
ca houve quarenta annos continues
de guerras cms, e nao se conheceo
110 ultimo diminuifao, nos Povos

,

donde se segue que a guerra nao
pode ser a causa da falta de gente
era Castella, assira como o nao foi
em Franja.

Tarabem as Colonias, e os Des-
gobriraeatos nao sao a causa -

7
poxqn^
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commumraente fallando \ n3o salie

da sua patria para viver nas alheias

quern tern subsistpncia certa na pro-

pria. As innundagoes de genre, de

que teraos tantos exemplos na His-

toria , succederao cofao as innun-

dajoes dos rips, que sahem dos Ca-

naes a alagar os caropos quando as

aguas nao cabem no caminho natu-

ral., por onde corriao. Quando os

Gados \ Vandalos , Suecos % e mais

Nacoes Septentrionaes j>assarao^o

Rhim I e o Banubio, nao deixarao

deserras as suas Patrias; antes tao

povoadas, corao hoje as vemos. A
nova Franca, a Virginea, e as mui-

ras Uhas
j
que tern as Golonias In-

glezas , e Francezas, nao diminuera

% povoajSo de Franja, e de Ingla>

terra.

Outra causa coramummente se

aponta; que sao as muitas Reli-

gioes, que ha era Hespanha; por-

que Navarrence affirma que havia

bo seu tempo ?o$> Frades ; mas



esta nao pode ser a cattsa
; porque

era Franfa ha muito maior niiraero
de Reljgiosos, e Goaventds , sem
que hajao de din5im*ir a povoacao
daquelle Reino. Todas estas causas
podera concorrer para a falta de
gente; mas naosao as efficazes. D.
Sancho de Moncada refata todas
estas causas, com a razao deque
saomaisantigas, que a falta de gen-
re, e conclue, que a falta das Ar-
tes, he a unica causa dos desertos
de Castella; porque depois de se
perderem as.Art.es, faltou a gen-
re.

Esta he a razao, e nao pode
ser outra : mas demos a conhecer
a causa natural deste effeito. To-
das as causas, que ficao apontadas,
nao podiao despovoar Hespanhaj
porque ficarao os muitos meios pa-
ra se restaurar aquella falta , como
he a fecundidade dasmulheres, e
o ter com que subsistir a gente*
togo a falta das Artes tirou estc
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$egundo meio, e he a causa de se*

achar Hespanha falta de gente. A
menor desta conclusao , fica prova?

da por todo este Discurso.
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CAPITULO VI.

Qual he a causa de se perderem
as Artes em Hespanha*

DIrao que Hespanha sempre foi

falta de Artes, o que he falser

porque sempre teve as que lheerao

necessarias. Ainda hoje em todos

os Reinos da Europa, quando que-

rera encarecer por boa huma seda

,

dizem que he Granada , e quando
hum bom panno, dizem que he Se-

govia. Sabemos que os Cataiaes ri-

verao trinta Naos , com que nave*

gavao o Levante manufacturas Hes*
panholas, e hoje que nao tern que
pavegar, nao possuem huma barca.

Em Missina ha huma casa de Con-
sulado y como em Anvers outra

,

quie conservao onorae de Portugal*

Mas resta ver como se perderaq

kw



as Artes em Hespanha, que ao me-
ik)s servira para conservar as pou-
cas, que ha no Reino, quando nao
cuidemos em introduzillas de novo.
Os Descobrimentos das Indias

, as
grandes Colonias, que naqudle vas-
to Mundo se descobHrao , e a que
foi necessario acudir , forao causa
de que se necessitasse de mais rou-
yas 3

e de mais raanufacturas do
que os Artifices de Hespanha podiSo
fabriear, e por consequent que os
raofadores pedissem humas , e ou-
tras as Naif6es visinhas , as quaes
com a ambi£ao dv&ma, e prara,
porque as commutavSo, acudirao
a Hespanha com mais copia do que
se lfres pedia.

Como as Mercadorias Estran-
geiras erao mais custos&s, ainda que
31a substancia falsas, e as davao a
raelhor pre^ro do que as podiao dar
os Artifices de Hespanha, ecmtegd-
fao a ter grande gafcto, tiSo so nas
l&Uas

?
a para onde for&o bfjscadas %



mas em Hespanha. Pafa isto aju«

dou o ordinario erro, com que en«

tendemos que tudo o que rem de

fora he o melhor. Com este enga-

no foi insensivelmente faltando o
gasto a todos os generos, que se fa-

brieavao em Hespanha, e por con-

sequencia perdendo-se os Artifices,

porque nao p.odiao fabricar o que
nao gastavao; e todos se passarao

as Indias a buscar outro modo de

yida.

Nao se reparou neste damno,
que pud^ra ter facil remedio no

principio , e ficou Hespanha sem
Artes, e sem os muitos horaens,

que das Fabricas , e uso dellas se

alimentavao , e dando as Najoes

Estrangeiras pelas roupas, todo o

ouro, e prata que navegavao das In-

dias. Quern nao dira
,
que este foi

p castigo das crueldades, que os

Castelhanos executarao nos inno-

centes moradores daquelle vasto

Munclo, e que despoyosndo aqud-
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Us Regioes de seus antigos mora-*-
dor^s

, cahio sobre elks aquelle
sastigo — Remanebitis pauci nu-
tfiero.

Jr
:
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CAPITULO VII.

Que a Portugal , mais que a qm~

tra Nafao da Europa, he

util , e necessaria a In-

troduc$ad das Artes.

Alhtrbducfao das Artes he util 5

e necessaria atodas asNagdes
do Mundo; mas especialraente a
Portugal

?
mais que a nenhuma ou«

tra Nacao. i.
a
Porque a falta das

Artes lhe sera mais damnosa, que a

nenhuma outra NafSo. 2.
a Porque

a abundancia das Artes lhe sera

muito util pela sua situagao , e

pela incomparavel qualidade doPo-
vo de Lisboa.

Quanto ao primeiro ponto se

prova facilmente. A Najao Portu-

gueza naturalmente bellicosa, earn-

biciosa , nao intentou estender-se^
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e accrescentar o dominio era Euro-
pa, ou por guardar a boa fe com
os visinhos, ou porque a destinoii

Deos, como parece, para outros
fins, e hao cabendo nos limitesdes-
te Reino, sahio a conquisrar, e des-

cobrir oMundo, primeiro em Afri-
ca ,- depots na Asia , e na America.
Nesra ultima parte possue 800 ]e-

goas de Costa, que achamos incul-

ta, e barbara ; mas sem duvida a
raais fertil, e rica parte do Mun-
do. Nella temos varias Colonias,
bnde em poucos annos de paz, cres-

cerao em grange mimerd de babi-

tantes., e ao mcsmo passo que cres-

cerao, iiecessitarao de todo o ge-
nero de roupas, e.roanufacruras da
Europa,..dando em troco tudo o
que a cultura tern ate agora descu-
berto

3
e todas as riquezas

,
que o

tempore a industria inventarao. Se
as obras de que neeessitarem forem
Estrangeiras, sera dos Estrangeiros

a utilidade, que a nossa industria
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descubrio , e nosso trabalho eultl*

vou, e vireraos a ser no Brazil hung
Feirores das Na^6es da Europa 9

como sao os Castelhanos, que para

elias tirSo das entranhas da terra d
euro ; e a prata*

A experiencia nos tern mostradd
isto mesrao era Mozambique, ou
nos rios de Sena. AquelJa vasta, e
riquissima Regiao ique possuiraos,5

sera a conhe^er, necessita de rou-
pas, pelas quaes noscommutaouro

5

emarfim, que por elias receberaos
y

e porqne as roupas do da India
\

para a India vai todo oouro, e mar-
lira

,
que por ellas se recebe: e por

ultima conclusao a Introduc^ao das
Artes ha de obrar, que ;sejaraos Se-
nhores uteis do Brazil • e a faita

dellas, que seja aquelle Esrado Db-
rainio util das Nagoes da Europa,

Este Reino tern pela introduo
jSb das Artes du>as qfcaiida$es tspe*
cificas, que v&o conveni a nehhum
out-ro Reino; i .* -Qiie cerre > a elk
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pof caminhd mais natural todo, ou
a maior parte do dinheiro, que cori

re de Castella para as mais Najoes
da Europa

; pdrque Cem Jegoas de
Continente , com que estamos uni~
dos a ella , serao outras tantas por-
tas para entrarem as fazepdas lavra-

das , tanto mais coraraodamente
;

quanto se poupara de Fret.es, Cam-
bios, Seguros, piratas, e riscos do
mar; e os Castelhanos tem hum
grande interesse nesta parte; por-
que he certo

,
que os Estrangeiros

lhe fazem a guerra com o seu ouro

,

e que nos, sendo invadida Hespanha,
acudiremds a defendella. Tao cega

lie a sua paixao, e tao mal enten-

dida neste particular, que defen-

dem de n6s com maior cuidado o
seu Commercio, que das mais Na-
joes da Europa.

A segunda utilidade especifica
3

que se propoe he o Porto de

Lisboa j se reputa sem questao,

(entre os Authores que tratao esta



•faSteHa) porhura dos melhoresdoia
Portqs da Europa

,
que sao Lisboa

,
e Constantinopla ; e por conseguiit

'

te estas duas Cidades unicamente ca«
pazes de serem ds raaiores dois Em-
porios do Mundo, e ambos igual-
mente grandes , e seguros. Cons-
tantinopla esta entre dois raares,
situada era Europa

j visinha di
Asia, e naodistante da Africa; po-
rem a situajao de Lisboa lie incom-
paravdmente melhor, porque esfa
no Oceano, e sessenta tegoas &$
Portas do Mediterraneo: antes que
dobrassemos o Cabo da Boa Espe-
ran^a

?

e antes que se descubrisse a
America

, se poderia corisiderar
Constantinopla em melhor situacab
a respeito do Mundo conhecido

; po-
rem depois que pelos mares second
municou oOccidente.com o Orien-
re; depois que se descubrib hnra
novo Mundo, Constantinopla he a
melhor Porto do Mediterraiieo, maj
.Usboa o melhor Porto do Mundo,



Xsto supposto, o Commercio se

Faz, ou pel.as Producjoes da Natu-

rezsi , ou pelas Obras da Arte. O
Reino he abundante das produces
da Natiireza de quasi todas as es-

pedes j mas pbrque a Proyidencia

as dividio pelos cliraas , Lisboa as

pode receber de todos , e mandar

4e huns a outros mais facil, e com-

modaraente. Se tiver Obras da Ar-

te era igual abundancia as Produc-

coes da Natureza , sera seiihora do

Commercio do Mimdo.
Amsterdao he huma Cidade,

que esta oito mezes no annocuber-

ta de neve, e que tern quatro

Canaes , e Portos gellados. As en-

tradas necessitao de que sealimpera

todos os annos, e se abrao. Todos

os ventos rijos lhe sao contrarios,

e pouco brandos, efavoraveis; po-

rem todps estes deffeitos naturaes

suprio a industria, e o trabalho dos

homens, de sorte, que Amsterdao

com as Artes , e Commercio, que
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teih, se faz Porto celebre, e fiqiiis-

simo.

Londres tern huma Ribeira ca-
pacissima, e heCorte dehutft gran-
de Reino; mas o que a faz pdpti-
losa saoasArtes, desorte que sen!
ellas seria huma Aldea, era que as-
sisre hum Rei • e a sua Gort£.

Mtiitos entendem
j
que a causa

da grandeza de Paris procede de
Ser Cabe$a de hum grande Reino,
e assistir nelia a Corte; mas ve-
mos

,
que Madrid he Cabega de

hum grande Reino , e assiste nelia
hum grande Rei, e he cpm tudd
huma Aldea, comparada' com Ams-
terdao, Londres, e Park

A riqueza, e grandeza de Paris;
procedem de ser Universidade de
roda a Europa, As Sciencias, as
Artes^ liberaes , e mechanicas, se
ensinao, e obrao em Paris com tan-
ta perfeifao, que nos Collegios, e
Acidemias estudao

, e aprendcm
dois mil Cavalheiros dasNaydesyi-

K 2



-ghihas, entre os quaes hacommum-
. mente Principes de Casas Soberanas.

As Obras da Arte sao tao estima-

das
,
que eu vi fazerem-se carrocas

,

paramentos de camas, e adornos it

casas para olmperador, quando.ca-

sou
,

para El-Rei de Dinamarca

,

para o Duque de Brunswick, e pe-

direm-se sedas a Paris, para galla,

em casamentos dosGrandes doRei-

no-j e dos Nobres de.Genova. Es-

tes sao os grandes effeitofc ,-
que

prodiizem o uso, e a abundancia

das Artes Mechanicas. Se ajuntar-

ruos em Lisboa as perogativas da

Arte as da Natureza, que bastarem

a Fazella huma das maiores Cida-

des da Europa , sera sem diivida a

inaior'.do Mundo.



(99)

CAPITULO VIIL

Que a Introduced*) das Artes fa^
'rd crescer as Rendas Reaes*

HE possivel a prova
?
e a con-

s.equencia de tudo oquetemos
dicto. Tudo o que crescer com a

Introducpao das Artes o mimero
da gente, augrnentara as Rendas
Reaes nos annu&es, de que se tirao

Tributos; porqtie estes crescem ao
mesmo tempo que se augmenta o
niimero das pessoas, que os pagao.

O pezo que levao poucos , dividido

por muitos, he roais facil de levar,

e podem ser mais avultadas as Con-
tributes nas carnes , fructa , vi-

nho, pescado, etc. porque se ren-

derem
,

por exemplo, 300$ reis

com cem moradores, hao de subid-..
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por consequencia a 6oog5 reis com
duzentos moradores.

Dirao que ha dedimihuir a Ren-

da na Alfandega, por causa das en-

tradas das Fazendas Estrangeiras
\

esta diminuigao nao pode compa-

rar-se com as utilidades, que fkao

ponderadas , alem d.e que se dobra
,

e multiplica por outros caminhos.

Supponhamos que toda a la que ha

BoReino, se fabrica nelle ;
quando

da raao do Lavrador ate a do al-

fayate nao pague raais de cinco por

cento, dobra o que a falta das en-

tradas pode diminuir. Este mesrao

argumento serve para tpdas as ou-

tras matenas , al£m de que a Fa-

brica he facil , e necessaria , e de

que se pode fazer estanque cora gran-

de utilidade do Patriraonio Real,

Conchsao deste Discurso.

Seja conclusao deste Discurso

hum lugar da Escriptura nos Prp-

mm
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verbios, que he a favor das Artes*

Pa>z o Sabio hum retrato da mulher

forte, e diz, que buscou la, e li~

nho \
e fez Fabrica de lmma , e ou-

tra materia, fez a sua casa hurna

Nao dc Mercadorias
,
que traz o

sustento , e riquezas de partes remo-

tas. Achou gosto, e proveito no

seu trabalho; fezroupas, evendeo,

depois de dar a todos os seus do-

mesticos dois vestidos.

Hum Reino he huma grande

Farailia : se nelle se obrar o que

fez a Matrona na sua casa , se se-

guira infallivelmente, que as rique-

zas, que vamos buscar por tantos pe-

rigos a tao diversos cliraas , serao

Patrimonio do mesmo Reino* Se-

remos muitos em mimero, unica

felicidade das Monarchias. Cultiva-

remos huma terra fertilissima
,
que

ha de recompensar os beneficios,

que Ihe fizermos, com abundantes

fructos. Teremos gente para a guer-

ra, para as Colonias, e para as.



( 102 )

Armadas, daremos bccupajao ao$
sujeitos , e desterraremos da Repu-
blica a ociosidade , mortal inimiga

da Socfedade Civil. Fareipos Lis-

boa o raais rico Emporio do Mun-
do , Deposito , e Escala de todo o
Commercio delle. Crescera oPatri-

iponio Real com p maior niimero,

e maior riqueza dos Vassallos. Nap
se rirao de nos os Egtrangeiros, que
commuramente nos estimao porln-

dias da Europa
9

e consegairemos

a felicidade, que logrou no fim do
s.eu trabalho a niulher forte.

Paris 30 de Abril de 1775^,

Duarte Ribeiro de Macedc*
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O B S E R V A q 6 E S

Sobre a transplanta$ao dos fru-
ctos da India ao Brazil

^ fei~
tas no anno de 1782.

Tlve Correspondencia em Paris

com Mylord Montaigii^ Em-
baixador de EI-Rei da Gra-Breta-

nha naquelja Corte, Sobrinho de
Mylord Montaigii

,
que assistio na

nossa Corte ao Tratado de Paz com
Caste! la , e em huma Conyersa^ao,
era que.discorremos vagamente so-

bre as Colonias Inglezas na Virgi-

nia , e Portuguezas no Brazil
J; me

referio, que a primeira ve£, que
El-Rei seu Senhor vira a droga

,

oupao, a que chamamos Cravo,
dissera na presenja de varies sujei-

tps da sua Corte, que so seu Qh
x\hado , El-Rei de Portugal , tinha
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meios paradestruir os HoIIandezes ;.

e desejando eu examinar a razao

desta notavel proposigao, nos in-

terrorapeo huraa visira.

Assistia neste tempo era Paris

por Embaixador dos Estados de

Hollanda, Grossio > hum pratico, e

entendido sujeito
,
que tinha sido

Embaixador dos Estados , em Sue-

cia, filho de Hugo Grossio, hum
dos mais celebres Escriptores deste

seculo. Tive com elle amizade ,* e

foi hum dos Ministros, que mais fre-

quentei ; e fallando hum dia em cou-

sas do Brazil, depois de me'confes-

sar o valor, com que haviamos lan-

jado os HoIIandezes fora do Esta-

do, apontoudifferentes cousas, que

nos ajudarao adar fim dftoso aquel-

la grande obra ; huma das quaes

fora o solicitar a Companhia da In-

dia occultamente a ruina da Com-
panhia Occidental, ate ultimamen-

te comprar as Acjoes, que pertendia

ter contra n6s, e ajustar comnosccv

1 paz.
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Esta proposi§ao de Grossio des*-

pertou em raim o desejo de saber a
razao, em que sefundava a propo-

aijao de El-Rei da Gra-Bretanha,
parecendo-rae que deviao ter am-
bas a raesmo fundamento, c que
pela mesma razao

,
que Sua Ma-

gestade
,

(
I ) por ser Senhor do.

Brazil
,
poderia destruir os Holl^n-

dezes, na opiniao deste Principe,

poderia a Companhia Occidental

destruir a da India ; mas devia ser

a causa occulta
,

porque esta pro-

curava a ruina daquella, segundo
dizia Grossio-

Foi-me facil perguntar a Mon-
taigu a razao, que sem reparo al-

gum me disse o mesrao que eu cui-

dava; ma? com hum fortissimo aj>

gumento. O pao cravo (disse) tern

forma de cravQ, e cheiro de cane-

CO Falla o A. do Senhor D. A-ffonso
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la,- o que mostra que a terra que,

o produz
,

podera facilmente pro-

duzir a canela , e cravo; que -sen-

do as raelhores drogas , de que os

Hollandezes tirao riquezas iramen-

sas , se as produzisse o Maranhao ,

poderiao os Porfuguezes com faciL

custo de Navega§ao vendellas em
Europa a tal p^ego

,
que os Hoi*

landezes as nao pudessera navegar

da India , e perderiao por conse-.

quencia o grande interesse que ti-

rao dellas.

Nao me pareceo conveniente fa-

zer a Grossio a mesma pergunta

,

assim poVque sendo elle homem en-

tendido me nao havia de dar a ra*j

zao, se fosse a mesma que eu sus-

peitava, como porque nao entrasse

em ciumes, parecendo-lhe que eu

penetrava este grande , e importan-

te segredo, vali-me com tudo do

meio seguinte.

Estava em Pans o Conde Mar-
Ipt > Cavalheiro Hollandez, casado.^
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e naturalisado de rauitcsr annos ettl

Franja
,
que depois da guerra El-

Rei o mandou prender no Castello

de Araboise
,

por suspeitas de que

se communieava com o Principe

d' Orange, e com occasiao de hum
filho seu terservido em Portugal no

Regimento do Conde Schomberg,
de quern he amigo , teve comigo
amizade, e havia este Fidalgo as-

sistido a conversacao referida com
Grossio, com quem jantava ordi-

nariamente ; hum dia , lembrando-

lhe oque tinhamosouvido, Ihe pedi

perguntasse a Grossio a razao por-

que a Companhia Oriental procura-

va a ruina da Occidental , mostran-

do-lhe levemente, que s6'me mo-
via a curiosidade de q saber. Fez*

lhe a pergunta , sem fallar-lhe em
mim , e Grossio lhe disse a razao

semfazeralgum reparo, o que attri-

bui, ou aserfeita depois dejantar,

ou a que Grossio occupado nosim-

porcantes.Negocios^ que entao tra-

'

M
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fcia entre raaos, nao fez caso desfa
pergunta , nera observou naqnella
Jiora a importancia della. A Res-
posta foi, que os Feitores da Com-
panhia Occidental haviao cuhivado
anil, e nos raoscada no Brazil , e
que era tal a producjao destas dro-
gas, que a Companhia Oriental en-
traya emreceio de que o Brazil po-
deria produzir as mais que vinhao
^io Oriente, e por consequencia pef-
der a Companhia da Asia rodo o
seu CommerciOi

^Esta proposifao de El-Rd da
Gra-Bretanha

, e este femor da
Companhia da Asia em HolJanda-,
me fez cuidar que* tinha descuber^
to a Pedra PhiJosofal : porque ma
Jia diivida, que se o Brazil produ-
zisse cravo

, pimenta, canela,. e to-

das as maisplantas, que aNatureza
produz, e a Arte cirltiva no Orient
te, seria riqueza mais uril, e me-
nos custosa que a das Minas do Po*
tosi, e Sofala. Trar-se-hao co-itf
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dois mezes deNavegajao aLisboa

3

colhidas daprimeira raao, aonde as

virao buscar todas as Nacoes da.

Europa , convidadas do bom prefo 5

e da bondade dos generos; porque

a facil Navegajao os trara maispu-
ros, bem acondicionados, e raais

baratos; e sera unicamente nosso o
Comraercio delles, com a differen-

§a de que nos hao de custarsangue

no Brazil, nem os naufragios, que

nos custa a Navegafao delles da In-

dia : mas este interesse nao necessi-

ta de prova , e so sim a supposi^ao

de que o Brazil produzira abundan-

teraente todos aquelles ricos fru-

ctos , o que a meu ver nao tern dii-

vida
5
pela seguinte conclusao.
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Prova-se pela razao , e pela ex-
periencia a possibilidade da
transplanta^ao dos fructos

da India ao Brazil.

HP Odos os principles da Philoso-
JL fia natural mostrao

,
que rudo

quanto a Natureza produz nas ter-

ras^ que correm da Linha Equinocial
ao Tropico deCancro, produzira
nas terras

,
que corren) da mesma

Linha ao Tropico de Capricornio*
A Natureza produz todas aquellas
plantas na India , nas terras que cor-
rem da Linha ao Tropico de Call*
cro: logo produzira aquellas mes-
*nas plantas o Brazil , . cujas terras
correm da Linha ao Tropico de
Capricornio.

Deste Sylogismo so a raaiorne-
cessita de prova

,
porque a menor

he certa , e a consequencia prova*
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da
; pordm como a maior necessita

de provar-se , vejamos o modo. As
causas naturaes das produces das
plantas sao o calor do Sol , e a hu-
midade da terra ^ estas duas propor-
joes sao iguaes nas distancias que
comprehendern os Tropicos. Logo
todas as plantas que a Naturezapro*
duz nas terras que correm da Linha
a hum Tropico, poderSo produzir
nas terras que correm da Linha 20
outro Tropico. Sao principios da
Philosofia Natural.

A menor deste Sylogismo he
certo por demonstrates Geografi-
eas, e so com adifferenja dos tem-
pos

, porque quando p Sol corre
da Linha para o Tropico de Can-
cro, helnverno no deCapricornio,
e pelo contrario, heVerao no Tro-
pico de Cancro, quando o Sol> cor-
re da Linha para o Tropico deCa-
pricornio. Esta different unio a
Arte por meio da cuhura , como
raostra a Natureza no trigo, que

L
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U eolhe da parte do Sul not mezei y
era que o seraeanaos no nosso Con*

tinente, e la se sen^a, quando ci

o colhemos.
Confiraio a prova da pfesente

proposigao com hum exeraplo, que

me parece indisputareL A arvore

do Coco he aplanta, em que aNa-
tureza s£ quiz mostrar nvais fecun-

da do tjne em todas as mais plan-

tas eonhecidas , da qua I os homens

tirao tanros, e tSo diversos usds.

Esta se da , e se eultiva no Orien-

ts em todas as terras, quecorrera da

Linha ao Tropico deCancro, mas

i*fe sc da , hem se cultiva em ne~

inhtima parte fora do mesmo Tro-

pico. Da tnesraa sorte , com as

mesmas virtudes, e effeitos, se da
?

e cultiva no Brazil nas terras que

eorrem da Liriha ao Tropico deCa-

pricorniO; de sorte que a produz a

terra no Rio de Janeiro ,
que esfca

a 2Z graos da parte do Sul , e naa.

se. da ) nctii se cukiva em S. Paulo

M4
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qtrc mti hum gr&> fofa do T«>r>|-
co tie CaftfkorniOfc

Ha dutfas pteutes, que w calti*
r*Oy «r-Ms.cem earn £erfeig§o em
todos os Tropitos, e que aiftda qu*
8&s>£$o f6fa do$ Tropicos, tiao dege-
fietao. O algod&o he desra nature*
za , I ]i esta Mperiencia se raani-
festoa ^ cultivanc*p-o com cuidado
nt> Brazil , chegofc a mesma perfti*-

£ao
, qee ua India*

Outras plantas ha, qti6 thegao A
toda a perfeifao tia zona temperi**
<te dos Tropicos ate j?o grios ; g-

que ainda que prbduzem Sntre oi
Tropicos , alera dos yo graos de-
generao. A experiencia o tern mos-
trado nas vinhas ,- que por via de
regra, nera entre o$ Tropicos, ijem
fora dos 5-0 grids chegao a perfei-

<fa necessaria para os vinhos. Dei-
xo Gutras inuitas experiendas

, por-
q>ue estas parecem bastantes para
mz@r certa a cofoclusao , de qye as
mtat y q*« c^rem da Lkiha to

l 2
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Tropico de Capriccrnio produzirao

as mesmas plantas
,

que produzem

as terras, que correal da Linha ao

Tropico de Cancro, e por conse-

quencia produzirao o cravo , a ca-

nela, a pimenta, o gingibre, a noz

moscada , e as mais que se colhera

na India, na raesma distancia.

A experiencia tern provado a

verdade desta concliisao por diffe-

rentes effeitos detransplanta^oes de

huns climas a outros , o uso da se-

da, & Fabrica, e a creajao dosbi-

chos se conheceo na Europa no Xm-

perio de Justiniano ,,
pelos annos de

£40, era que dois Religiosos trou-

xerao do Oriente a Grecia e segre-

do de criar os bichos , e a Arte de

tirar a seda. Hoje veraos as rique-

zas immensas, que com esteusO,

adquirirao varias Cidades, e ViQr

vincias. Ha poucos annos que os

Iirglezes plantarao Araoreiras , e

criarao os bichos na Virginia, e ]i

di) $m producto se obrou seda em
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Lqndres, de que se vestio El-Ret

da Gra-Bretanha , e esperao os In-

glezes tirar desta transplantajaa

muito grandes interesses.

O Imperador Carlos V. mandou
levar asCanarias plantas das vinhas

daRhim , e nao s6 produzirao bem ,

mas melhor, de ral sorte, que ex-

Gedem hoje as doRhim r e fez esta

transplantable ricas aquellas Ilhas,

vindo a ser de pobres, que erao, a$

mais opulentas do Oceanor
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Farias txp^ientm^ qu? tetn$je&*

tre tidily sabm a, tram-
plant&f&Q*;

DEixadas as experiefleiasfalheia$

,

as domes* icas ik>s podem uii
mar mais que rodasr* O fatfante I>»

Henrique de melka memoria, de^

5ois do Descobrkiienta da Ukr da

lad^ira 5 e observada a bondade

que lhe refen'rao da terra , mandou
vir de Sicilia planras de a§ucar, e

Officiaes de Engenhos , e foi tal a

producfao, e bondade, com que se

cultivarao, que he o agucar dallha

o njelhor do Mundo, e sem o Bra-

zil so esta planra trouxera a Ilha

grande riqueza.

Ha poucos annos: que vivia nos

Rios ($) hum Portuguez, natural

( i ) Falla dos Rios do Sena em M9V
^arnbique , etc.
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de Ourem, que teve a curiosidade

de mandar vir da India hum saeco

de trigo para experimemar se pro-

duziria iias vastas Campinas daquel-

la rica parte do Miindo ; e para

acharoceasiao entre avatiedade das

mutaf6es daquelle cfima , o foi se-

meando todos os mezes, ate que

observou o tempo em que devia se-

xuear, e colher; e he tal a abun-

dancia que se seguio a esta curiosi-

dade
,
que sendo o trigo em outre

tempo a melhor droga
,
que alii se

mettia
,
pode hoje ser a melhor que

dahi saia.

O milho grosso foi achado n&
America co*$o sustento dos Indies,

e de la trazido aHespanha. De Ca-

diz trouxe huraPortuguez do Cam-
po de Coimbra isienos d€ hum al-

cueire , ( dizem os Lavradores da-

quelle Campo) e o semeou em hu-

ma terra sua, e produzio com tan*.

to excess©
,
que n&o he facil deex*

plicar a abundancia, utilidade,



riqueza, que se seguio ao R,eino
desta rustica curiosidade de hum
particular.

Joao Bocero escreve no Livro
VIII. Cap. i., que neste Reino se

plantara o gingibre , e produzfra

|
corn perfeigao. Nao tenho disto no-
ticia

, e cuido que soquiz dizer B6-
cero, que nas Terras do Dominio
de Portugal

,
porque se plantou no

Brazil
3 e produzio , como veremos

em sen lugar.

Finalruente as. laranjas da China
sao o exemplo mais moderno , e
visivel , e que mais nos pode per*
suadir. D. Francisco Mascarenhas
trouxe a Lisboa no anno de 1635'
hum a Jaranjeira que mandou vir da
China a Goa , e dahi para o seu
Jardim de Xabregas, onde a plan-
ts. Se e-n-tao soubera a producgao
desta nebreplanta, e a riqueza que
nella trazia a suaPatria, tivera ra-t

zao de cuidar que fazia hum gran-,

.de servico ao Reino > talvez mais
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util ,
que o que lhe fizerio os pri-

meiros Descubridores , e Conquista-

dores do Oriente.

Hum Inglez pratico me affirm

mou
,
que gastava Inglaterra todos

osannos cincoenta mil cruzados em
Jaranjas da China , e daqui podere-

mos julgar o que gastara Franja,

Hollands , e todos os mais. Prizes

do Norte, porque para todos elles

se navegao.

O que sobre esta materia se IS

na Historia da Sociedade

Real de Londres.

No meio. desres Discursos , e

destcs Argumentos, me veio a m3o
hum Livro imitulado — Sociedade

Real de Londres— escripto na Lirn

gua Franceza
,

que contem a His-'

toria dehuma Academia, a quecha-
raao Sociedade Real , cujo funda-*

memo he descubrir os segredos da

Philosofia natural pelas experien-
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eias Chimicas, e buscar a razao dc
todos os effeitos naturaes, que no*
parecem vir decausas occulta*. Ncs->

fa Academia se tern proposto hum
grande premio a quem descubrir o
methodo de conhecer a altura do
Leste ao Oeste , e outro , a quem
fizer huma Pendula com moviraen-
to seguro sobre o mar*

Li este Livro com a curiosidade y

a que convidava a materia
?
e senti

achar descuberto nelle o segredo
deste Discurso ; mas nao foi este so,

o que me deo pena , e me fez cui-
dar no perigo das nossas Conquis-
tas. Na £,* Parte, Sess. 28, tern o
seguinte. As arvores se podem me-
Ihorar pela trarasplantajao. Porei
aqui a traducfio fiel deste Capitu-
lo> era tydo o que serve a este Dis-

curso, « Por tres sortes de experien-

ucias (diz o Author do Livro) se

« podem aperfeijoar estas Observa-
u p6e^ 1/ Transplantando de hu-
ffm? te?r* a outra^ que se}^ da
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wHietma natureaa , e$itua§3o ares-*

"peito do clima. As experieiKias

#*do Orients, as novas Colonks da

i America, etc. sao boa prova , e

unenhutna razao de differen^a se

«pode dar, para que ellas prosp^
a rem onde o Sol nasce > e &3o on-*

*<de oSol.se p3tt3
estando debaixo

ti da ines-ma hifiueocia do So! , e

ci dos outrosCorpos Celestes , a cu^

ii ja visinhanja se aftribuero j^$ ri-

««cai produces doQrieate.** At.6-

aqui o Author peferido- sobre a trans*

plantafao de bum cHma a outro da

ntesma natureza , no fitn dest$ Ca~

pitt*Io concimta o seguinte-

« Ate agora todas as experiei**

€*eias de transplaata^ao sc fizeraa

oem flares, e pJantas, queserviao

4cde oenato aes Jardins, mais poc

tr.kxm* curtosisfedfc agradavd-, que

«* por algurma utilidade. effectiva

»

crmatfseceniefassem a fazer-se pelo

« interesse , dprfcveiio m faria co***

*<i li&m <ie aac&r, ejus foesem m*
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*e mensas as riquezas ; e para nos
«animar a ellas bastaria ver entre
««nos o exemplo das laranjas da
« China de pouco tempo trazidas
« a Portugal, onde so de Lisbon
u tiramos o iroporte de huma gran-
ge de Renda,

»

Este Livro nos persuade nao
so a fazer as experiencias; mas tao
pForapramente, que possamos pre-
vcnir-nos aos Inglezes.

Tendo acabado este papef, achei
no Jornal , ou Diario dos Sabios de
Paris de 3 de Junho de 1675- 3 h"tn
extracto do Jornal de Inglaterra

,

onde se referem todos os mezes o
que se descobre na Sociedade Real

;

e fallando na arvore decan&a
,
que

ihe mandirao de Ceilao em buma
estufa, recolhida do rigor doinver-
no, ate o mez deMaio, e lanjan-
do-lhe de tempos a tempos sobre a
arvore esterco de pombos , referem
que Jaofava no Verao huma fior

branca de hutp cheiro agradavel,
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e que o fructo era negro , e de fi-

gura.

Desta noticia se collige
,
que

pdde vir da India a InglaterVa hu-

ma arvore de candla , sera que os

differentes cliraas da Navegafao a

alterem , e que a arvore pelo calor

de huma estufa a p6de conservar a

5*2 graos da parte do Norte, e eu

colho desta noticia
,
que o Mundo

esra tao applicado a esta sorte de

experrencias
,
que podemos tardar

se nos nao antecipartno^s a fazeilas.

H
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Qne asforras do Dominio de Su*
Magest&de sao as mats pro*

prias para estas cxpe*
riencias.

NAo ha Soberano rtenhum no
Mundoque tenha ascomtnodi*

d&des que Sua Mag^stade tern para
fazer as experiences desta grande
obra. He Sua Magestade Senhor
de todo o Brazil

y comejando do
Rio dasAmazonas, queesta ahum
grao da Linha , ate a Capirania de
S. Paulo, que esta fora doTropico
de Capricorn io , em que correm
mais de 70b 16guas de Costa j cheias
de pdrtos capazes , cortada de infi-

nitas ribeitas , terra a raais sadia
que ha em toda a America , diffe-
rente nesta felicidade de Costa que
corre do Norte

, que quasi toda he
contraria a saude doshomens, com



rneios para tirar da India todas lis

plantas, e navcgallas facHtiaente ao

Brazil*

Poderia dizer-se que E)-Rei de

Castella tern terras du mestnasitua*

gao
,

porque na Costa do mar do
Sul tern as mesrnas, e seguindo a

Costa do mar do Norte tern a mes-
madistancia ateaoTropieo deCan*
cer ; he certo porem , alem da na-

tural pregui^a da Nagao Gastelha-

aa
5
que os tneios para tiraras plantar

da India nao sao faceis ao$ Caste*

ihauos , ncm do mar do S&l he fa-

cil a navegajSo das drogas
, que

aquella Costa pode produzir*

Da parte do Norte toda a Cos-

ta que ddlacofre lbe impede apro-

dacyao de todas as plantas mitto*
S2s da Europa, de que - fiasco ex-

periencia.
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' Conid se podem pSr em prdlica
estas experiencias.

Para poder por em pratica estas

experiencias , OrdenaraSuaMages-
tade ao Vice-Rei da India

, que
procure recolher a Goa sememes,
estacas , e pequenas arvorea , e plan-,

tas
,
que se trazem por Comraer&o

a Europa. As sementes em vidros
bem rapados, as estacas em saccos
com terra, em que venhao mettidas
at£ ao raeio , e as arvores da mes-
raa sorte, que se lev^o de humas
Provincias a outras as laranjeiras

^

e com o mesmo cuidado de serem
reparadas das inclemencias do tem-
po , e ainda que venhao arvores

,

estacas, e plantas, que pegao de
estaca, detodasvenha a raaiorquan*

tidade que se puder ajuntar de se-

mentes , e que observem as que fru-

ctificao mais em lugar baixo, e hu*
mido, ou secco; em raonte, ou
era campo , e a que posicao do
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Sol , ou virafao sao mais vifosas

,

e todas as outras particularidades,

que os Naturalistas observao ; e

que se puder ser, venhao alguns
horaens naturaes das raesmas ter-

ras^ e praricos na cultura de todas

as sobreditas plantas , e com elles

partira huma Nao em direitura £
Bahia, donde o Governador raan-

dara com diligencia o cravo, e ca-

nella aoMaranhao; e as mais plan-

tas as repartira pela altura que tern

a terra a respeito da Linha , e do
Lugar donde se conduz, corao pop
exemplo. As que nos vem an
graos da parte do Norte , se plan-
rarao nas que tern a mesma altura

da parte do Sul, guardando as Sa-
zoes da Primaveras , e Outonos ; e
para seguranga dos tempos, se irao

plantando todos os mezes, nas Luas
novas, seguindo o exemplo, que
flea apontado, do trigo semeado
em Sena.

As sementes, estacas, ou arvo-
M
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i$$ decanella:
5
e cravo, parece qui

mo serao faceis de trazer z Goa

,

EorqueCeilao, donde vera a canel-

l- a mais fina , esta era poder dos

Hollandezes
5
corao tambem o Cora-

mercio das Malucas , de que elle$

unicamente sao senhores; porem o
premio, e o interesse, facilitarao

esta difficuldade. O cravo se pode-

ra haver por itteio dos Hollande-

zes, que vao £o Malabar, ou que

estao mbradores naquelle Reino, e

quando a difficuldade seja invenci-

yel , se podera trazer a das terras

visinbas de Cochim
,

qtie podera

inelhorar, e ser tao boa como a

deGeilao, nas terras doMaranhao,
e Para , como mais visinhas da Li-

nha
,
que Cochins

Podera duvidar-se se o cravo,

produzira no Continente do Brazil,

produzindo no Oriente s6 nas Ilhas

Malucas
3

e particularrriente na-

quellas, que estao debaixo da Li-

hJia, as quaes sao aridas, e pouco
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capazes de outras plantas, Sendo
todo o Brazil fertil, e abundante.

Responde-se, que o Maranhad he
llha a menos de dois graos da Li*

nha , e nenhuma raz3o ha para que
se deixe de fazer huma experiencia,

que tanto promette , mas para sa-

tisfazer a todo o computo* Sua
Magestade he o unico Soberanc)

,

e Senhor de huma llha, cortada da
Linha , e de duas mais visinhas a
ella, que se denomin^o S* Thome,
e a do Principe, que estao na mes*
ma altura* e com as mesmas cir-

cumstancias* e qualidades que se

cohsiderao naquella llha , onde se

'pdde plantar* o cravo, que tera sem
diivida , abundante producfao.

Deve encommendar ao Vice-Rei
faja este negocio com toda a cau-
tela , e seguranca; porque se os
Hollandezes o penetrarem , se hao
de opp6r a elle, e o hao de impu-
gnar, como materia de ultima con-
sequencia para suas cousas> cona

M 2
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tudo, o que puder a forca, e a

industria
;
porque se as plantas n5o

produzirera o primeiro anno (oque
nao deve desaniraar) nos scja facil

navegallo segunda , e rerceira vez*

Estando escrevendo este papel
>

communiquei a materia delle ao
Reverendo Padre Antonio Vieira,

que me respondeo era Carta de 28
cte Janeiro deste anno, o seguinte.

%i Ha muitos annos, que sei se

*<da rid Brazil pimenta , e todas as

€x mais drogas da India-, coitto se

*u experinventou nos principios do
« Descobrimento ; e El-Rei D. Ma-
u noel por coirservat a Conquista

a do Oriente, mandou arrancar to-
1

6< das as plantas Indicas com Lei

<< Capital, que ninguem as culti-

<*vasse^ c assim se exectitou > fi-

** cando somente o gingibre
,
que

ftxomo he raiz , dizem no Brazil,

a se metteo pela terra dentro. Air**-

4t da se conserva a prolubi^aQ, c

11 toma-se por perdida.
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a Com esta noticia aconselhe*

*ca El-Rei, que esta noGeo> man-
u dasse do Brazil a India , ou que
«da India fosse ao -Brazil hum Na-
if vio carregado das ditas plantar,

«janascidas, e acorapanhadas de
<cpessoas praticas na< sua culture,

«e que em diversos h*gares , erenvr

« pos do anno , as fossera trans-

it plantando , ou semeando
; para

«cque a experiencia mostrasse em
ccqual clima daquelle vasto Imper-

ii rio se davao melhor, de que se

«seguiria, que huma vez que fr-

it vessem abundancia das ditas dro-
it gas , e conduzidas a Portugal ;

,

«cora a viagem , e dispendio de
«t tanto menor

3
que as que nave-

it gao os Hollandezes, vendendo-as
«a muiro menos pre^o, ficavao el-

ides perdidos, e a India restaura-

nt da, semguerra; e omesmo aeon-
it selhei a Sua Magestade queDEOs
itguarde. Esta he, Senhor Meu

,

u* PcdjaPhilospphai, ei$ quecui^
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#< do nos teraos encontrado , sendo
« rauito mais para estimar o haver

«<V f M. - inferidp esta consequent

*<cia depermissas taoremotas, cor

u mo os ditos de El-Rei de Ingla-?

fc terra, e de Grossio, ou havellas

<< cu proposto de palavra nas noti-

ti cias do Brazil
,
que entre os anti-

u gos se referem com sentimento
f

ec e hoje estao ja quasi esquecidas.

»

Ate aqui o Padre Antonio Viei-

ra ; e nno he necess^ria outra pro-

va
,
que persuada a execujao del-

tas experiencias, havendo-^e ja fei-

to no Brazil, e com tal successo,

que obrigarao a El-Rei D. Manoel
a prohibi^ao referida.

Se o Brazil produz todas estas

drogas, a ruina dosHollandezes he

infallivel, porque so o Commercio
dellas os tern na Inciia podcrosos,

e ricos; e em Europa este Reino

tornara a opulencia em que o tinha

o Commercio do Oriente
,
quancki

so as nossas Naps passavao o Calm
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da Boa Esperanfa. Sua Magestade
terd Armas com que se fazertemi^
do, e respeitado; e, era fim, s6

esta cultura fara gloriosa a poster!-

dade de Sua Magestade , e enche-
ra de applauso , e agradecimento
immortal todo o tempo do sen fe-

Hz Governo.
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Resposta as difficuldades , que se

poderao considerar nesia

materia*

TRrcs cousas, a men v£r, po^

dera dizer quern se nao con-

tentar das propostasdesrepapel. i.
a

Que Deos da a qualidade a hutna

terra , e a hum clima differenre do
ourro, para incitar, e facilitar o
Commercio, e acornmodajoes das

Najoes; £ que parece quimera , e
visao, querer que todas as terras

sejao capazes de todas as produo
foes, de que se segue, que as des-<

pezas , e trabalhos
,

que hao de

custar estas experiencias , serao inu-

teis. 2>
a Que se perdera o Commer-

cio da India; e, nao tendo os Pdvos

que ir la buscar, se perderiao as

Colonias, que se conservao, e a

Prcgajao do Evangelho, que ppr
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ellas se introduz. 3/ Qpe cm caso

que prosperem aquelJas experiencias,

as riquezas do Brazil convidarao as

Naj^es do Norte a ir occupallo,

e semearemos naquellas terras para

outrera collier os fructos, e nos

laafarao dellas.

A' i.
a respondo

,
que he verosi-

mil que a Providencia Divina diver-*

sifica pelas Nacoes as produc^oes

da Natureza
,
para que a necessida-

de que Jhumas tern das outras unis-

se pelo Commercio as distancias,

e fizcsse sociaveis os homens; mas
tambem lhes deo industria parasu-

prir em raaior parte os defeitcs da

Natureza,

Prova.

A 5*0 graos ao Norte n5o be

possivel conservarem-se as Jaranjei-

ras , e a industria acudio a esta fal-

ta. Em Franja as plantao em caixas,

para as retirarera coramodame li-

te dasincleraencias do inyerao, Ha
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casas r que tern bera cerradas, e
forradas de esteiras, com vidrafas.
para, a parte do Meio-Dia

,
porque

nos dias que ha de Sol se J he corn-
munica por ellas; e eu vl laranjas

desraslaranjeiras tao perfeiras, co-
mo as nossas; mas que digo, era
Franca? Em Stokolmo, Corte de
Suecia , obrap os homens ainda es-
tas maravilhas.

Onde maisi. experiraentafraps
aquella ordera da Providencia, he
na differenga dos cliraas. He na
distai>jcia que ha de Norte a Sul,
e nao na de Oc^idente a Oriente,
pu de Oriente a Occidente , onde
a causa efficiente da produc^ao das
plantas tem as raesmas inftuen-
cias, e a raesma forraajao, como
fica provado.

Se D. Francisco Mascarenha*
mandasse de Goa a Inglaterra a la-

ranjeira
, que trouxe a Lisboa no

mesmo anno, se perderia
, porque

£«ts$3ya 4e 35* a 50 gr4os y m^
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trouxe-a de 35* a 38 graos; e am-

da que era trazida cleOriente a Oo
cidente, produzio com tanta abun-

dancia nestas partes, como naquel-

las.

N6s achamos Pescarias dePero-

las nas Indias Orientaes , nas Occi-r

dentaes se acharao facilmente, nao

f6ra dos Tropicos, mas entre os

mesmos Tropicos , e onde as pri*

meiras se tern achada.

A despeza destas experiences

nao he digna de desestiraar-se , e

a utilidade dos efffcitos, que della$

se pode seguir , he inestimavet.

Obrigue-nos esta grande experifeneia

ac> dispendio tenue ,
que fez a cu-

riosidade de D. Francisco Mascare-
nhas

, porque senao surtir o roesmo
effeito, que he o que perdemos?

A navegacno de hum Navio deGoa,
que com a carga que trouxer, e
outras drogas, fara util a viagem.

Ea nao proponho a Pedra Phi-

Ipsofal > em cyja operacao se empo*



breeerao todos aquelles, que enfra^
rao na fadiga, imitil de a.descobrirj
Pcoponho a transplantajao de arvo*
res, e plantas

, da India ao Brazil,
cujas fructificagoes vemos cada dia.

Contra, os entendimentos escru-
pulosos, e difjficultosos

, que^cha-
niao chimera , e visao tudo que
nao descobrem , ou nao compre-
hendem , se vale judiciosamente
o Author Inglez

, que fica cw
tado , do exemplo de Chrisrovao
Colombo. Veio este a Portugal
propor o. Descobrimento de hum
novo Mundo, e fci trarado como
yisionario. Passou a Castella , e
mandarao os Reis Catholicos

, que
o ouvissem em huma Aula dos Sa-
bios daquelle tempo. Estes o tra-

tarao dedoido, ec im&ico. Man-
dou seu Irmao a Franca , onde os
Sabios da Universidade mais au-
thorizada da Christandade se rirao

delle. Passotr a Londres^ e succe-

deo-lhe o jnesroo, Enj firo , degois
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de cinco annos se resolvco Tzabel

,

Rainha Catholica , a gastar trihta

t)U quarenta mil cruzados com aquel-

Je escarnecido Varao
,
que foi corn

effeito 'executar a idea , e descu-

brio-lhe hum novo Mundo. Secon-

tinuasse o riso , c desprezo , coru

que o tratarao, e se o grande co-

racao da Rainha Isabel nao arriscas-

se huma pequena sornma dedinhei-

*ro, ainda hoje viveratnos ignoran-

tesda quarta parte do Mimdo -., a

tamos Seculos escondida, se bera

que a este Descubrimento se segtrio

o do nosso Brazil por Pedro Aiva-

res Cabral.

Se o Infante D, Henrique crera

osargumentos, <com que Ihequeriao

provar impossivel a navega§ao, que

intentava ; senaodesprezara asmur-
rourajoes, com que condemnavaode
chirnero o seu trabalho

t
ainda hoje

se ignoraria og'lcriosocaminho que

descubrimos pe!o mar , mosixnndo
m Mundo rodo a ig«noranc.ia , cm
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que vlverao tentos sabios Gregos^
e Latinos.

A segunda razao respondo
,
que

tao fdra estao de se perdefem as

Indias por este meio
,

que antes

por elle se restaurarao. Perder-se-

Mo nellas osHollaridezes, que nos
usurpdrao tudd quanto tinharaos no
Orienre de grande, e rico; e la

na Europa fazera , e desfructao to*

do aquelle nosso Commefcio, com
as drogas, que lev3o do Occidente
a troco de diartiantes^ ouro

,
pe-

rolas, e foupas*

A tereeira razao respondo
^
que

esse teraor he cousa indigna , e af-

fronitosa de se pfaticar enrre g£nte
valorosa, comohe a Portugueza. Se
o Brazil nos der riquezas , dar-n&s-

ha os meios seguros para defendel-

las. Terenios com que fbrtificar as

Pracas daquelJe Estado , com que
as prover desoldados, e irfundoes

,

com que conservar huma grande

Armada para seguranja das Con-



quistas, e do Reino. Isto suppos*

to, que Na$ao ha era Europa
,
que

arme para combater , huma pode-

^osa Armada, e depois de a veneer,

tomar porro em terra , onde ha de

achar Trdpas pagas, e mnito quern

lhe resista? Como ha de passar de

Europa a sitiar fouitia pra^a , ou
povoafao grande, e continuar hu-

ma guerra incerta-, com taama Na-
^ao rica , e valorosa ?

Enrre os Gastelhanos m\ia lia

tempos introduzkta wftu rafcao -s

todos os meios, que $e Ihe pmp6em

,

para que a prata que vem do Peru

,

xrao passe de Hespaniia, e respon-

dem. Que se as Nacoes do Norte
nao a levarem > a irao buscar as

Indias, e com esta errada Polifica

rem dado as Na$6es do Norre com
que lhe fazer a guerra na Europa,
e rambem com que as ir buscar cTs

Indias, onde rein ja Estabelechrren-

ros; e os Castelharas se achao rao

$>ot>res, que mal sc podera.conscr-
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var nellas , ao mesmo tempo
, que

se soubessera servir-se das Minas,
seriao os mais ricos homens do
Mundo; dariao Leis as Na^oesy a
que dgrao prata , e tiverao seguras
as Conquistas,

Segundo esta opiniao, errou o
mais Sabio de todos os Reis era
fabricar hum Templo? era que era
tanto o ouro, como as pedras, e
em rrazer a Jerusalem tantas rique-
zas, que faz tao corainurrs como
as proprias pedras, para depois ser
saqueado o Templo, e a Cidade
pelos Assirios, Persas, e Egypcios.
Errarao os Romanos em rrazer a
Roma todas as riquezas das Naf6es,
que dominarao, para depois servi-

rem de despojo das Najoes do Nor-
te. Errou Constantino Magno em
trazer a Constantinopla todas as ri-

quezas de hum , e ourro Imperio
,

com que convidou depois os Tur-
cos a dominallas; e em fim , erra-

mos nos em descubrir o caminho



( M3 )

para a India, por onde depois pas-
sarao os Hollandezes, ate se faze-
fem poderosos, e ricos com asnos-
sas perdas.

Nao sao as riquezas as que cha-
mao as Na^oes, antes todo o Mua-
do treme de huma Nagao valorosa

,

e rica. O luxo, e a corrupcao, em
que a abundancia deltas °poe as
Najoes, que a JogrSo, he que cha-
ma outras Nacoes a dominailas*
Deos da as riquezas quando as Vir-
tudes, e ohonesto uso deltas orae-
recem

; emanda outras Nacoes a sa-

queallas, quando os vicios mere-
cem estes castigos.

Sua Magestade
i
que Deos guar-

de
5

he obrigado a procurar a feli-

cidade , e abundancia dos Povos,
que governa, e segurallos

, pan
que logrera em repouso as utilida-
des, que delta resultao ; e seni Com-
raercio, e sem riquezas, nada dis-
to pode fazer. Tudo fara se o Bra-
zil der os roeios, e deixari feliz o

N
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ReinOj e seus Successores, por cu~

ja conta correra usar das nquezas
no exercicio das Vinudes , em que
consiste a conservagao dos Reinos.

Paris a 10 dc Mak> de 1675*.

Duarte Ribeiro de Macedo*
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SONHO POLITICO.

Breve Discurso das pdrtes di

hum perfeito Juzz ,
que ojfere-

ce as Senhor D. Rodrigo de Me*
nezes , Duarte BJbeiro de Md~
cedo , etc.

o
Senhor:

Ffere§o a V. S.
a
estc Sonho

?

ja que na minlia esfera nao pode
haver entidade, com que mostre o
iiieu agradecimento. V. S.

a

he tao

amador da justiga , e da verdade,
que acceitara em conheciraenro dos
beneficios

,
que me faz , o acerfo ,-

com que eu proceder ncs lugar£s

das Letras. Esra he a razao potquo
tnostro a V. S/ o que desejo sen

H 2
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Servio-me de exemplar neste Drs-
curso o Sonho de Scipiao , elegan-
te Jugar de Cicero. Introduzi nelle

o Douror Hieronirno Ribeiro, meu
Pai , cujas ac§6es parecerao ajusta-

das a estes preceitos, e cujas do-
ctrinas me encaminharao sempre a
jusrificar os procedimentos; se Vos-
sa Serihoria os nao achar realiza-

dos neste Sonho, seja tambem So-
nho a Dedicatoria

,
porque nao pa-

rega me atrevi a offerecer a V. S.
a

o que nao era para ser offerecido.

Deos guarde a V. S.
a

para honra
desta Republica. Lisboa 29 de Ou-
tubro do anno de 1650.

ObrigadissUno Criado de V. S>a

Duarte Ribeiro de Macedo.
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SONHO POLITICO.

F,Ez-me Sua Magestade merce
da Occupajao de Juiz , e desejo
tanto justificar os procedimentos,
que me fuihuma noitedestas a me-
dir o talento com as obrigapoes, e^

achei tanras, que desmaiou a suffi-

ciencia com o posto ainda imagi-
nado.

Fazer justifa em hum Mundo

,

quando pedem os homens justifa,
e a maldade achaquera afavoreja.,
arriscada obrigajao!

Perigo grande ! Attenderem
muitos homens para os acertos de
hum sd homem

, podendo perder-
se na boca de hum so as honras de
muitos, e chamando o Texro Sa-
grado ao homem o raaior inimigo
do homem j aquelle tern mais inik
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migos, cujas obrigacoes sao mais

piiblicas.

O que mais he
5

que sao ds

Juizes julgados , coofio julganio

,

mas com differenja ; julgao-se os

litigantes no Tribunal dos bomens

,

os Jukes no Tribunal de Dfeos.

He adverteneia do Iraperador Jus-

tiniano.

Lerabrou-me hum elegante Iu-

gar de Cicero.* Miseravel sorte,

cxclama, a do Ministro! No qual

o cuidado parece emulajao, a ne-

gligencia he vituperio , onde a se-

veridade encontra com o perigo

,

a liberalidade a ingratidao; nos pu-

blicos agrados descobre simulados

os odios ,
quando yem para o Pos-

to he esperado
, quando esta no

Posto servido, quando o deixa des-

araparado.

Por diverrir os espiritos da mo-
lesta representacao destes perigos,

convidei o repouso; expedi-me de

JJobadilhas, com quem rae aconse-
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lhava , e continuando-se a occupa-

fao do entendimento na fantasia

,

sonhei tao vivamente o que agora
escrevo

,
que nao sei ainda se so-

nho aquellas realidades, ou sereal-

mente escrevo aquelles sonhos.

Achei-me em hum Valle; tao
accupado com boninas, e plantas,
que nao via distinctamente o Ceo,
Jiem a terra. A humas e outras
movia respeitoso hum brando ven-
to. De huma parte subiao com a
mesma gaUa , da outra passava,
ou cstava hum Rio. Tudo em
fim em tao profundo ser, .que ou
o tempo alii se nao mudava , ou
iiada se alterava com as mudanjas
do tempo.

VI que se chegava a rniraraeu
Pai

5
e pegando-me da mao, me

dizia que o seguisse.

Chegamos a hum Portico, sum-
ptuoso remate do VaJle; e queren-
do occupar-me na custosa fabrica
de columnas, e pyramides, sentjL

abrir a porta.



Dentro vi hum espajo maior,
que a esfera da vista, porque se

terminava em o nao ver; mas nao
ptide distinguir se era Ceo, ou se

era terra
, porque vi luzes sem que

as communicasse o Sol; vi flores

sera que as produzisse o campo; e
pareceo-me que luziao' estas , e
floreciao aquellas, Senti cheiros
de suavidade peregrina, ouvi rau-
sicas de harmonia sobrenatural ; mas
de tal sorte me suspenderao estes

bens, que entendi erao maiores os
objectos, que os sentidos*. alterou-

se o espirito em huns affectos tao
estranhos

,
que nao sei se Hies cha-

irie saudades , se desejos. Exclamei
a itijeu Pai, e disse as palavras de
Scipiao: Et qu£so , Pater optimeX
Quando h£c est via

, quid...
Filho, me respondeo, este lu-?

gar, cuja entrada agora se nos nao
concede, he destinado para osPro-?
fessores da Jurisprudencia

,
que em

servigo da Republica assistirao a
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Justija , sera deixarem rnais outro
pr£mio, que o santo exercicio da
Virtude. Nao entrao aqui aquelles

,

que com acnbiggo de honras, a ad-
ministrao, porque Jhes falta con-
stant , e perpetua vontade de dar
a cada hum o que he seu; e seja

este o priraeiro preceito
, para que

possais conseguir os soberanos pre-
mios desra morada.

Estais eleito para ser Juiz; e he
necessariOy.que conhejais o que ha-
veis de exercitar, e o que deveis
ser, Honras, e Dignidades, chamou
o Imperador Justiniano ao cuidado
de julgar na Lei Omnem honorem
Cod. quando provoc. non est neces*
se. Assim o disse oCap. JJt debitus
honor appeh De tudo vos farei ca-

paz , observando constantemente es-

tes preceitos.

O objecto da nossa Occupa$ao
he a Justija

,
que achareis definida

na L. 10. et jure. Esta he aquella
Virtude

> que pcla boca da Divina
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Sabedoria diz de si: PermeReges
regnant, et legum cond'nores justa
decernunt

, e de quem diz Santo
Agostinho o ratsmo. Se ha hum
universal generico, heajustija, que
debaixo de si comprehende, como
especies, todas as mais Virtudes,
na Sentenca de S. Hieronimo. Diz
Aristoteles, que a razao formal da
Justi§a he a igualdade , e quer
que e$ta seja Mathematica

, que
consisre no indivisivel ; mas reduzir
a Justija a este ponto pode ser so
no Tribunal Divino; a que exerci-
tamos consiste na igualdade moral,
que busca a razao , alma da Lei.

Na mesma Lei 10 achareis de-
finida a Jurisprudencia, e na Glossa
V," o em quanto differe da Justiga.
Esta sem aquella he ignorancia;
aquella sem esta iniquidade: ad-
verti, que para saberdesdar acada
hum o que he seu , aprendereis a
Jurisprudencia , e que tendes obri-

gajao de estudar sempre com cui-
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dado, se quereis dar boa coma da
Occupajao, que vos derao* Nao
apa»"teis do Discurso a Sentenca de

Quinro Mucio , referida na Lei

11/ ,
porque alem de ser torpeza

(ccrao respondeo o Servio) ignorar

a Profissao , a ignorancia nao livra

a consciencia , na opiniao do'Ab-
bade, e he quasi maleficio : fica

obrigado o Juiz, que por irapru-

dencia julgou , etc.

Abra^ai o conselho de Pompo-
nio, que, com hum pe na sepultu-

ra , promettia ter ainda os olhos

nos Livros, para declarar o que

a Ler quer. Nao basta ser Juiz ; he x

necessario ser perito. He tao neces-

saria a sciencia , como a conscien-

cia , como dizBaldo, Liv. 2., etc,

Tres s3o os preceitos da Juris-

prudencia , como nos ensina a dita

Lei 10. Viver honestamente , nao
offender a outrem , dar a cada hum
o que he seu. Destes precdtt^
guardai com inviolavel constancia.
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o viver honestamente
, que so no

virtuoso se acha o santo exercieio
da Virtude. Assim encommenda o
Injperador Justiniano in procemio
Cod. vet.. Jur., etc. Cassiodoro
encommenda ao Juiz as Virtudes.

Nao podem ter commercio a
Justija com a maldade, diz oTex.
in Cap. forus de V. Deve o Juiz
exercitar o officio de bom , e inno-
cente Varao , como diz o Tex. in
tm £. pela boca de Ulpiano. O
Varao bom , e Juiz , em os nossos
Textos sao >synonimos.

Tende por impossivel poderfa*
zer , senao o que honestamente po-
deis fazer ; como ensina Papiniano

,

e assim o prova o Text, no L. , etc.

Para satisfazer o segundo Pre-
ceito da Justiga , tende muito dian-
te dos olhos a equidade. Estes am-
bos lugares vos ensinao, que sejais
para as partes o que quizereis que

p Juiz fopse para vos , sendo parte
justificada. A este conselho chamois
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z penna de Corn61io Tacito o mais

mil , e o mais breve meio para

obrar com accerto.

Ao terceiro Preceito obedecei

,

determinando as cousas com asOr-
dena$6es do Reino, Direito Com-
raum , ou Resolu^ao dosDoctores,
corao aconselha a Glossa no Li v. i.

,

v., etc. Conhecei as acj6es, e fa-

zei particular estudo da materia, so-

bre que os Authores escrev£rao. O
Jurisconsulto Celso ensina que se

hao de interpretar as Leis benigna-

mente
,
para se conservar a verdade

dellas; mas adverti, que raanda o
Jurisconsulto Paulo

, que se nao
mude o que sempre teve certa in>-

terpretagao; e Celso, que se ha de
julgar , consideradas todas as pala-

vras da Lei.

Nos casos duvidosos escolhei

sempre a parte mais favoravel , na
Sentenga de Gayo.

Paulo resolve
,

que devemos
raais ir a livrar, que a obrigar.
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Gayo manda inrclinar mais aos
Rios

i
que aos Authores ; e o raes-

mo Paulo ensina, que condemnan--
do .di versos Juizes emdiversas sum-
mas

., a menor m ha de eleger; e
encommenda ao juiz a equida-
de,

Mas henecessario escolher hum
mt'm ,. porque a equidade , e a jus-

tija se nao confundSo. Antonio
Fabro a define, fiel da balanca da
Lei escripta reduzido a utilidade
dos homens; dondecolhei, que a
equidade , e a Justifa , sao synoni-
mos nos termos da Lei. Daqui
infere Antonio Fabro

,
que a equi-

dade se ha de trazer sernpre diante
dos olhos ; mas adverri

, que se a
Lei resolve de sorte, que a equida-
de seja offensa da Lei , de nenhu-
ma sorte se ha de seguir. Nao ha
cousa raais prejudicial

,
que pare-

cer ser liciro ao Juiz fingir a equi-
dade a seu arbitrio, e alterar a Lei
com este Preceito.
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He singular Sentenja de Anto-
nio Fabro, a quern seguireis, fa-

zendo nelle differen§a dosjuizos de

boa fe aos strictos.

Dos Delictos aconselha Herno-
goniano

,
que a interpretagao deve

moderar a Lei na pena. Advertio

a Glossa marginal, que forlouva-

do Antonio Philosofo, porque cos-

tumava diminuir a pena, com que

a Lei punia.

Procedei com ternperamento,

fugindo de affectar a severidade,

ou a clemencia , seguindo a ele-

gantissitna Sentenja de Marianno;
e o que mais vosencommendo, he,

que julgueis , senhor das paixoes
,

sera ira, setn odio, e sern amizade.

Inconstante, e pouco recto , cha-

roou Calistrato ao Juiz, cujo rosto

descobre os movimentos do anirao*

O vosso procedimento he tre*

vezes relative ; diz ordera a Deos,
ao Monarcha, e aos homens. A
Deos satisfareis , obedecendo aos
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Preceitos, que a Justipa pela boca
dos prudentes nos ensina. Nao vos
embaracera a consciencia os pre-
.mtes do Mundo, que assim tereis
premios • em que se nao limita a
gloria

, e em que se termina a es-
peranp; servindo a Deos com a
Virtude\ servireis melhor ao Prin-
cipe, e aoshomens. A verdade vos
fara no Mundo livre, na pratica
bemavenrurado. Se vos empenhar-
des, e nao procederdes justificado,
nao podereis obrar , nem fallar li-

vre
: Ego sum Veritas , Eu sou a

verdade, vos diz Christo. S^gui
esta via, e mostrar-vos-ha a expe-
riencia corao os homens vos esti-
mao, e corno Deos vos paga,

Ao Soberano satisfareis com
Justi^a, e.cora a Virtude, que para
fazer Jusrifa , e fallar verdade vos
eJegeo. Esta he a vontade do Rei

,

que fiou de vos o haverdes de jul-
gar, corao elle o fizera. Assim o
diz elegantemente o Jurisconsulto
Aurelio Arcadio.
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Costumes dos Reis chama
Marcial aos procedimentos dos Mi-
nistros , dando gragas a Trajano
pelos Pretores, que entao governa-

vao Hespanha. Cora mao Sobefano
rtao pode haver Ministros bons

,

com bons Soberanos nab pode ha-

ver Ministfos raaos, Ditoso he o
Seculo em que vos achais, pois nao
podeis ser iielle mao Ministro.

Com os homensprocedei , enla-

£ando a Justiga com a prudencia.

Seja o vosso procedimento huma
Justiga prudente, e huma pruden-
cia justa. Lerabre-vos

,
que ha di-

versas esferas na condijao dos ho-
mens, porque quando politicamen-

te os trateis , diversifiqueis o modo
pelas qualidades ; mas quando jul-

gardes, nao voslembre esta adver-
tencia

,
porque entSo obra a Justi-

§a sem respeito as pessoas, que
assim foi constituida a Lei , corao
ensina Ulpiano. Adverti

,
que as

Obrigagoes piiWiws vos h&o de oc*

Q
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cupar ashoras, e nao reserwls para
v6s ma is, que as necessarias. Ouvi
as Partes corn soffrimento, respon-
ded Ihes com brandura, conforme %
Doutrina dos Textos. O nosso So-
berano perfeito , ouvia as Partes
queixosas, tapandocom aniaohum
ouvido, quereservava paraoutrain-
forma^lo. Castigar o culpado &em
o ouvir, he castigallo como a in-

nocente. Foi grande advertencia de
Tacito, nas raortes queGalba man-
dou dar a Cigonio Vario, e Petro*
nio Tertuliano.

Tende particular cuidado era se
n&o en tender de vds, que estais in-

clinado a alguma das partes, -se-

guindo a singular dpctrina do ju-
ramen to.

Nao deis ouvidos a ttmrmura*
coes

, nao facais caso de lisonjas;

fugi de ser, on parecer pezado as

Partes com a pressa , on com o ri*

gor
3
como acaiueiao os DD. A

clemencia tcnde por parte tiece.ssa-
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ria, como advertio Ulpiano; assim

tambern o encomraendao os DD» , e
igualmente Cassiodoro*

Os Advogados ouvi com -soffri*

tnento, mas de tal-modo, que nao
sirva de raotivo a desprezo, 6 que
he singular doctrina de Uipiano*

Nao vos convera particular fa milia-

ridade com osmoradores doLugar^
de que sois Juiz, como observa Ca*
listrato no Liv. das Observaj. ig.

fol. de Off. V etc.

Nao vos lembro que sejais lira-

po de maos, porque vos nao es-

quecereis de ser honrado. Vil -

9 e
ignorante he o Juiz ,

que se deixa

corromper infameraente da parte.

Como observara os preceiros da
Justifa ,

quern se fez venal ? Ne-
gociarao os Legados de Jugurta em
Roma a dissiraulajao da Paz , cor-

rompendo os Ministrosj e diz ad-

vertidamenteFloro, que fora a pri-

meira victoria que tiverao os Ro-
manos. Que outra cousa he hum

o 2
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Jiilz peitado, senao humanimo co*
bardamente vil , vencido do interes-

se, a quera castiga a Lei? Tiberio
desterrou a huraa Ilha a PublioSui-
lo , convencido de haver dado hu-
ma Sentenga por dinheiro; e con-
tra os que tiverao por aspero este

castigo, jurou que assim convinha
ao Bern Publico.

Nos mimos aconselha Ulpiano,
que nao seja o Juiz de tpdo absti-

jiente, mas abstinence com modo,
que nao pareca avaro era os rece-

ber, nem descortez em os rejeitar*

Refere-se huma Epistola deSevero
a Antonino

3
que da como regra de

os receber : nem todos , nem sem^
pre, nem de todos. Bobadilha ad-
vert io, que havia perigo na eleijao

destes meios; e porque sao especu-
Jativas estas differen^as, vos acon-
selho com elle toda a abstinencia >

nem he menos que de Christo Sa-
grado esta advertencia.

Ultimamente naoinvejeis, nem
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murmureis as melhoras de outro;

procedei ajustado com estes Pre-

ceitos, que a Virtude he satisfagao

de si raesma; e quando esta nao
seja o mais facil meio para conse-

guir as honras da Republica
,
pou-

co vai era nao alcan^ar o que ne-

cessariaraente haveis de perder. O
exercicio da Virtude vos assegura,

de caminhardes ditosaraente a esta

morada. Aqui chegava , et statim

a somno solutus sum.
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Discurso do mesmo Author sohre $

'valerem osparticulares com sens

Conselbos d Republican

TEm tao facil entrada na mali-

cia humana as questoes erra-

das, que de ordinario as vemos in-

troduzidas sera diligencia , e segui-*

das sem presumpjao* Trabalharao
os Legisladores em buscar- formas
para a observancia da Justija , os

Philosofos em descobrir meios para

ensinar as Virtudes Moraes ; so aos

vicios, e erros n^o forao necessa-

ries Authores, e Mestres,

He o erro achaque do entendi-

mento, entra sem que se sinta, e

vagarosaraente larga; assim como
por natureza da enfermidade huma-
na no composto physico do bomem

,

sao mais vagarosos os remedies*
.que os rctales*



Contra a verdade da Religiafc

Christa se moverao as ignoraiicias

«te Arrio, e trabalharao as diligen-

cias da Igreja novecentos annos,

Nascerao comvicios as heresias

<fo Norte , e sendo o que contradi-

2em a mesma verdade, durao em
continuo escandalo da piedade Ca-
tholica.

Ouvi, Senhor, que se repetia

entre nos hum mal enrendido Afo-
rismo nestas quarro palavras, Glo-

riam meam alteri nondabo. Forao
produzidas pela boca da verdade,

e converteo-as a raalicia huraana

tm credito da rcentira.

He rnuito que temer se prati-

que, porque he erro, e que possa

continuar corao enfermidade; sao

tao perigosas as consequencias des-

ta doenja ,
que devemos fugir-lhe

corao vicio, e preseverar-nos della

como contagio.

Acha , dizTacito, a maldade

infelizmente executada Competido-
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res na imka^ao
,
que sera se se vir

recebida , e poderosa ?

Dizem que nasceo em Alema-
nha a venenosa doctrina destas raa«

xiraas, e nao he muito; altera-se

corn proposi^es a verdadeira Poli-

tica de buraa Provincia, que pertw-
fcou com erros a verdadeira Religiao.

Sao as illajoes deste Aforismo,
que aquelles que obedecem sera es-

perancas de mandar -, nao devem
alcangar as victorias para os que
governao; e sabendo o inferior al-

gum meio* de render Pragas , ou
Jograr successos gloriosos , os nao
deve descobrir , sem que o fajao
Senhor da acgao.

Suavizao este axioraa , dizendo

,

que pao devemos a outrem as gk>*
rias

5
que podemos guardar para

nos ; nem he justo por o nosso tra-

balho , send© so dos que governao
as urilidades do triunfo.

Para refutar as heresias, diz Sb

*Hieronimo, basta so advertir, que
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$e opptfem ao fira daReligiao. He-

resias humanas sao as Sentengas

deste proloquio , e so advertindo,

que encontrao os intentos de quem

serve , as refutamos.

Sao na guerra diversos os fins

dos soldados de norae; porque, ou

o servijo attende s6 a gloria do

Monarcha , e defen^ao da Patria

,

ou dispoe - o merecimento para

conseguir osPostos maiores. Ahum
e outro fim se opp6era os erros

desta opiniSo.

Aquelle soldado
,

que por nao

dar a gloria da empreza a quem

obedecia, deixou perder as occa-

sides no servijo do Monarcha
5

e

defensao da Patria , antepoz a am-

bijao particular a saude publica.

Mais que ambicioso he quem des-

encaminhou as occasioes no servi-

50 do Monarcha
f

porque a sorts

do Governo foi alheia. Se he trai-

dor quem deixou perder a batalha

,

por dar a victoria ao General , con*
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tra quern peleijava, que falta para
o ser este que nao quiz lograr a vi-

ctoria para o Cabo, a quern obede-
cia?

E quern chamara bora Vassalla
ao que estima mais a sua gloria
que a gloria doMonarcha, a quern
serve ?

Foi era todas as idades sagrada
* reverencia do lugar do nascimen-
|o, e he verdadeiramente sacn'Iego
o soldado, que nellc peJeja so por
elle.

Quern serve na guerra para me^
recer os P6stos maiores, deve ser
soldado para os Generaes

, como
quizera os soldados, sendo Gene-
ral^ e se calou quando se deviao
praticar as Emprezas

, por nao
dar a gloria a quern governava,
nao tera quern Ihe inculque as
Emprezas, quando chegue agover-

F»a!Ia?.

OsOfficiaes que obedecera , aju*

Mq up&si^eessos ao Cabo, que man-

VMM
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<Ja; c se for approvada a maxima

de desencaminhar as victorias
,
por-

que n5o seja a gloria alheia
,
quan-

do chegao a raandar nao poderao

conseguir successos gloriosos.

Quem serve fundado nesta opi-

niao, ha de soffrer mal
,
queassirn

lhe obede§ao ,
quando governe,

e he ignorancia n2o saber servir aos

Generaes , corao se quizera servido

sendo General.

Sao os Exercitos huraa Repu-

blica porratil , a que traz concerta-

da a obediencia ; e chegando a in-

troduzir-se esra opiniao , fakara

infallivelmente a ordera , com que

se sustentao ,
porque nao podem

deixar de querer os inferiores a glo-

ria do Superior, sem que faltem

na obediencia.

Compoem-se os Exercitos de

'Gapitao quemanda, esoldados que

obedecem, Tao acertados sao os

acertos no governo , coma na obe-

'dienciaj e do que sotifre obedeedr
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aeinfere, que infallivelraente sabe*
ri bem mandar.

Fora sem obediencia o Corpo
»de hum Exercito huma desordena-
da Republica de brutos* Olhao-se
mutuaraente a ac§ao de mandar, e
a acfao de obedecer. Se faltara
esta consonancia em qualquer del-
las, perecera a ourra.

Introduzio esta ordem de gover-
no^ fundada na experiencia , e na
razao, que fosse o Conselho, e o
Governo do General, as armas, c
o valor dos soldadosv O soldado
que descompoe a harmonia desta
ordem, usando mal das armas , e
do valor, porque em do General o
conselho , e o governo , ou nao
quer ser, ou nao he para ser Ge-
neral.

Move tambem ao servijo da
guerra a ambi^ao do premio , e
com esre motivo se oppoe evi-
dentemente a opiniao

; porque en-
cobrir o que obedwe es mrios da
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Yrctorla a quera raanda , foi ne*

gar-se aos meios de conseguir o
fim: mas esta parte nao necessita

de raais prova
,
porque quern assim

serve, trata so de fazer proprios os

interesses
,

posto que a gloria seja*

alheia.

Pode valer-se desta opiniao o
fraco, ou traidor, a fim de dissi-

mular a fraqueza, e a traijao; mas
obrando os mesmos effeitos , vem
a nao differir desta douta doctrina

mais que no norae.

Seja segunda parte deste discur-

so, mostrar como senSo praticou

esta opiniao nos Capitaes antigos,

corao se encontra com a fe, eobe-
diencia piiblica ; e; como o contra-^

rio do que ensina sao partes
,
que

constituem perfeito o soldado que
obedece.

. He tao contraria da razao , e

do valor, que em nenhum dos Ca-
pitaes antigos a achamos praticada */

se ja r&o foi, que o dcsprezo de

r,!'
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r e era que achou Traja-»

no a Milicia Romana corrupta
,

conforme Plinio > tinha por motivo
este errado proceder*

Tacito, singular observador dos
erros Politicos , descobrindo as di-

versas condigoes de gloriosos Capi-
taes Romanes, nao achou estes, e

parece infallivel que a nao havia*

Entrevarios exemplos, com que ve-

raos salpicadas suas Historias, nos
valhamos de dois.

Carainhava Corbulon a soccorrer

Tito \
que em Armenia tinhao os

Parthos cercado nosalojamentos, e
diz Tacito

,
que se movia lentaraen-

te, porque crescendo o perigo nas
Legioes Romanas, fosse maior a
gloria do soccorro.

Forao os passos vagarosos de
Corbulon suspeitos murmurados,
porque expoz a perigo com a tar-

danga os soldados de Roma
,
por

querer grangear maior gloria ; e

quanto yai de arriscar a Patria por
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adquirir gloria , ou offender a Pa*
tnia po-la tirar a outrem , ha de
maior consideragao no caso que di$-

putamos.

Em varias occasioes se vio exe-
cutada esta pratica com irreparawel

damno da RepubJica , sem que os

Aurhores pudessem lograr deixarera

para si reservadas as glorias quene-
gavao a outrem

,
porque fake a

es-ta maldade at£ a mesraa arabi-

yao em que se funda.

Entrarao em Italia com a vox
de Vespaziano os Exercitosr de Mis-
sias

5
e Pannonia

3
governados por

Tito Apio Flaciano, Apinio Satur-
nino 3 e Antonio Primo ; contra os
primeiros dois Cabos se ievantarao
os soldados, tomando por pretex-
to, que nao erao seguros m fe do
Iraperador. Deixarao os dois Lega-
dos o Campo, por livrar a vida

,

ficando so Antonio com o Gov-erno
das Armas; e dizTacito, que erg-

rlomukos, introduzira a maldade
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St Antonio as sedi$:6es no Exefd*
to

, porque ausentes os dois Lega-
dos, fosse s6 sua a gloria da guer-
ra,

Esta ambi^o encarainhada a
n5o queref Antonio companheiros
na Gonquisra de Italia , e de que
se nao originou daranOj ou offensa

publiea ao bando de Vespaziano
que a seguia, ehamava Tacito filha

da maldade, e sabe praticalla hum
homera , a quera era outro lugar
define Author, e artifice de se-

dijoes, e discordias.

:
v:.>^Nas. maos do Monarcha juraq

ds Ministros de Guerra obrar tudo
o que entendem era sen servijo, e

he sera diivida
, que todas as vezes

que algura soldado calou as empre-
zas, ou deixou de obrar o que en*

tendia, por negar a gloria dellas

ao General, for quebrantador da
fe, e juramento.

He conclusao infallivel
,

que
deyem todo* os Cajbo^ inferiores



obedienda v e execujao prompts is
Ordens do General; e consequencia
desta conclusao, que quando as in-

terpretariio , ou alterarao, porque
a gloria da acgao nao fosse alheia

,

faJtarao na obediencia.

Na aurhoridade deTacito acha-
raos ate aqui com que conderanar
os errps desta opini5o , nelle acha-
remos tambera com que provar os
acertos da conrraria.

Na Gidade de Julio Agricola I

seu Sogro , nos diz
, que deixa a

posteridade o melhor espelho de
hum Varao singular, e na Vida de
Julio Agricola observa

, que sen-
do Legado de huma Legiao nfaEx-
ercito Decurial em Inglaterra

, ja-
mais converteo era gloria sua as
acf6es que exercitava ; attribuindo
sempre a boa fortuna dellas ao Ge«
neral, como Author, e Ministro
da erapreza.

Ha muito que advertir com Ta-
dto, que era esta cortes obriga^ao
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Jose Roberto Vidal da Garoa*
Joao Gonjakes Marques.
Joao Eaptista Soarq$.

! . h
'

Le Beselth.

Linche.

Lucio Josd de Gouvea.
Lucas da Silva d

y

Azevedo Couu-
nho.

Luiz dy
Albuquerque Mendonja

Furtado.

Luiz Maria Basto.

Luiz Jo£e Monteiro.
D. Luiz Machado de Mendon^a.
Luiz Jcs6 Moftteim 4q Qiivaii e

Andrade.
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P. 8 I- 8 da Dedicatoria , so-

nhar, leia-se, son-

dar.

II 17 seria , leia-se , veria.

13 17 rectidao, leia-se, vas-

tidao.

iy 14 Chimica , leia-se f

Physica.

22 23 faces , leia-se , fazes.

32 25 lave , leia-se , vale.

34 13 llevava , leia-se, lie-

vavSo.

71 8 Pedteiros , leia-se
,

Pedreiros.

102 11 Indias, leia-se, Indios.

126 7 arvorea , leia-se , ar-

' vores.
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PRIVILEGIO.

Ona Maria por Graja de

Dbos Rainha de Portugal , e dos

Algarves d*aquem e d'atem mar,

em Africa Senhora de Guin6 , etc.

Fago saber, que Antonio Louren-

co Caminha, Professor R^gio de

Rhetorica, e Poerica, me reprer

sentou, que elle desejando enrique-

cer o Publico com alguns Monu-

iuentos dos nossos bons^ Antigos

,

deo principio a este projecto, fa-

zendo huma Collecpo das Obras

ineditas dos nossos illustres Poetas

dos mais esclarecidos Seculos da

Litteratura Portugueza ,
principian-

do por Pedro da Costa Crestrello,

coevo de Luiz de Cam6es,~ e Fran-

cisco Galvao; e tendo outros muif

%o$ para a referida Collec^ao, elle



( I#)
Supplicante teraendo, queaJgumas
pessoas utilizando-se do grande tra-
balho que tern tido com aditaCoI-
lecfaa, per*end%> fa^eiy iraprimir
alguroas Obras das mencionadas

,

me pedio fosse servida conceder-lhe
hum PriTilegioprivativo, paraajun-
tar ao primwo Tomo da sobredita
Collecfaoj qu^ se acha impresso;
bem como ;se concedera a Viuva
de Pedro Antonio Corr£a Gar^ao.
E 'vistfo o seu Requerimento, eln-
forma§ao que se houve do. Corre-
gedor do Civel da Corte > Luiz Ri-
feeko-Godufiho, Resposta do Pro-
curador da Gofoa y ^ o que me foi
representado em Consulta da minha
Real Meza da Commissao Geral
sobreb Exame, e Censura dos Li-
yros : Hei por bem fazer Merce ao
Supplicante, de que por tempo de
dez annos nmguera possa imprimir

,

nern reimprimir nesres Reinps, ou
introduzir de fora delles, aObra de
que se trata,, ainda com o pretexto
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dc novas Corrects, ou Addlg^«i

debaixo das pcnas de cetn mil r^is

peia primeira vez, e da perda de

todos os Exemplares, que Ifee forera

achados, e duzentos rail reis pela

segunda vez , sendo ametade da

^ondemna^ao, e do valor dosLivros

para quern ps denunciar-, e a oiitr^

ametade para o Hospital Real de

S. Jos6. E esta Provis5o se cum*

prira inteiramente , e como neila

se contem , e valer*
,

posto que o

seu effeito h*ja de durar mais de

hum atin© , sem embargo 4a Orde-

nagao do Livro segundo, Titulo

quarenta , em coatrario. E pagou

de npvos Direitos quinheotos equsv-

venta rih , 4jue se carreg&rSo ao

Thesoureiro folic* , a folha* duzeii^

tas e sessenta e qfuatro 4o Livro

treze da sua Receita , e se registou

o conheciraentp em fttrma n© Livrp

quarenta e oito de Registo Geral

,

a folhas cento e sessenta e sete. A
$Uiiha Nossa Seahera o mandou
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por sen especial mandadov pelos
Deputados da Real Meza da Com*
missao.Geral sobre o Exarae e Cen-
tura dos Livros, abaixo assignados.
Jose Thomas de Aquino Barradas
a fez em Lisboa aos dezenove de
Outubro de mil e setecemos e no^
venta e hum,

Felix
'
JosJ Arnau:, o'fezescreven

Fascoal Jose de Mello.

Fn Lulz de Santa Clara Fovea*

Reg. a folh. g,

For Consalta, da Real Meza
da Gommissao Geral de 14 de Se-
tembro de 1791.

JosJ Ricaldes Pereirade Castro.

-

ftgou 5-40 reis , e aos Officials*
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528 tils. Lisboa 25* de Outubro de

1791.

Jeronymo JoSe Corria de Moura.

Registada na Chancellatia M6r
do Reino no Liv. de Offic. e Mer-
ges a fol. 328. Lisboa 21 de Ou-
tubro de 179 1.

Mantel Antonio Pereira da Silvan







4



STK)

u^l




